PRZEKĄSKI
Klasyczny befsztyk tatarski z wołowiny z piklami

30 zł

Classic steak tartare of beef served with puckles

Śledź w duecie smakowym: w oleju i w śmietanie

20 zł

Herring in duo taste: oil and cream

Smalec z ogórkiem kiszonym i chlebem

13 zł

Far served with pickled cucumbers and bread

SAŁATKI
SALADS

Sałatka Grecka

19 zł

Serwowana z dressingiem ziołowym, podawana z pieczywem
ziołowym
Greek salas served with herb dressing and garlic bread

Sałatka Królewska

23 zł

Z grillowanym kurczakiem, cukinią, pieczarkami, podawana z sałatą,
dipem majonezowo-czosnkowym i sosem vinaigrette
Salad with grilled chicken, zuchinni and mushrooms, served on letuce with mayonnaisegarlic dip and vinaigreete sauce

Sałatka z wędzonym łososiem

23 zł

Serwowana na bukiecie sałat z warzywami
Salad with smoked salmon served on lettuce with vegetables

Sałatka tuńczykowa
Serwowana na mixie sałat z brokułem i jajkiem oraz sosem
czosnkowym
Tuna salad served on mixed salad with broccoli, egg and garlic sauce

23 zł

ZUPA
SOUP

Zupa dnia

9 zł

The soup of the day

DANIA GŁÓWNE
MAIN DISHES

Karkówka z grilla z sosem grzybowym

28 zł

Serwowana z ziemniakami i zestawem surówek
Grilled pork neck in mushroms sauce served with potatoes and salad.

Filet drobiowy w panko

23 zł

Serwowany z frytkami i zestawem surówek
Chicken breast in breadcrumbs served with fries and salads

Filet drobiowy ze szpinakiem, jajkiem, mozzarellą i pomidorem

26 zł

Serwowany z frytkami i zestawem surówek
Chicken breast filled with spinach, egg, mozzarella and tomato, served with fries and salad

Tradycyjny schabowy

23 zł

Serwowany z ziemniakami i zestawem surówek
Pork chop served with potatoes and salads

Schab grillowany z boczkiem i cebulą

26 zł

Serwowany z ziemniakami i zestawem surówek
Grilled pork with bacon and onion served with potatoes and salads

Polędwiczki z kurczaka w sezamie z sosem koktajlowym

24 zł

Serwowane z frytkami i zestawem surówek
Chicken sirloins in sesame with coctail sause served with fries and salads

Żeberka w piwie i miodzie

28 zł

Serwowane z opalanymi ziemniakami i zestawem surówek
Ribs in beer and honey served with baked potatoes and salads

Tradycyjne gołąbki w sosie pomidorowym z ziemniakami

22 zł

Stuffed cabbage in tomato sauce with potatoes

Placki ziemniaczane z sosem węgierskim
Potato pancakes with hungarian sauce

25 zł

DANIA GŁÓWNE
MAIN DISHES

Ryba panierowana

26 zł

Serwowana z ziemniakami i zestawem surówek
Fish fillet served with potatoes and salads

Ryba w sosie cytrynowym

26 zł

Serwowana z puree ziemniaczanym i zestawem surówek
Fish in lemon sauce served with mashed potatoes and a set of salads

Pierogi z serem i ziemniakmi

15 zł

Serwowane z okrasą i kwaśną śmietaną
Dumplings with cheese and potatoes with gravy and sour cream

Pierogi ze szpinakiem

15 zł

Serwowane z sosem serowo-śmietanowym
Aromatic green dumplings with spinach finished with cheese and sream sauce

Pierogi z mięsem

15 zł

Serwowane z okrasą
Dumplings with meat served with gravy

Pierogi z kaszą i serem

15 zł

Serwowane z okrasą i kwaśną śmietaną
Dumplings with buckwheat abd cheese served with lard and sour cream

Mięsny półmisek Piwosza
Żeberka w miodzie, grillowana karkówka, kurczak w sezamie,
frytki, opiekane ziemniaki, zestaw surówek
Meat plater for Beef Lover - ribs in honey, grilled pork neck, chicken in sesame, fries,
foasted potatoes, set of salads

60 zł

PIZZA
mała I duża
Monalisa

20 zł I 30 zł

sos pomidorowy/ser/szynka/pieczarki/kukurydza/papryka/oregano
tomato sauce/cheese/ham/mushrooms/sweetcorn/pepper/oregano

Wegetariańska

20 zł I 30 zł

sos pomidorowy/ser/pieczarki/oliwki/cebula/papryka/kukurydza/oregano
tomato sauce/cheese

Pepperoni

20 zł I 30 zł

sos pomidorowy/ser/salami/pepperoni/czerwona cebula/oliwki/oregano
tomato sauce/cheese

Hawajska

20 zł I 30 zł

sos pomidorowy/ser/szynka/ananas/oregano
tomato sauce/cheese

Trio

20 zł I 30 zł

sos pomidorowy/ser/szynka/salami/boczek/oregano
tomato sauce/cheese

Swojska

20 zł I 30 zł

sos pomidorowy/ser/kiełbasa/ogórek kiszony/cebula/oregano
tomato sauce/cheese

Tuńczykowa

20 zł I 30 zł

sos pomidorowy/ser/tuńczyk/kukurydza/czerwona cebula/oregano
tomato sauce/cheese

Kukuryku

20 zł I 30 zł

sos pomidorowy/ser/kurczak/pieczarki/cebula
tomato sauce/cheese

Pizza Jagiełło

20 zł I 30 zł

własna kompozycja z 4 składników
own composition with 4 ingrediens

Cherazzo

20 zł I 30 zł

sos pomidorowy/ser/szynka parmeńska/mozzarella/parmezan/pomidorki
koktajlowe/rukola
tomato sauce/cheese

4 Sery
4 cheeses

20 zł I 30 zł

DESERY
DESSERTS

Tradycyjna szarlotka na ciepło

17 zł

Serwowana z gałką lodów waniliowych i musem malinowym
Traditional warm apple pie with vanilla ice cream and raspberry mousse

Puchar lodowy

15 zł

Serwowany z owocami i bitą śmietaną
Ice cream cup with blueberry fruit and whipped cream

Naleśniki na słodko
Sweet pancakes

15 zł

NAPOJE CIEPŁE
Herbata Lipton

7 zł

Kawa Espresso

10 zł

Kawa Americano

10 zł

Kawa Cappuccino

10 zł

Caffe Latte

12 zł
NAPOJE ZIMNE

0,25 L

Coca Cola

5 zł

Fanta

5 zł

Sprite

5 zł

Woda

5 zł

Sok Cappy

5 zł

pomarańczowy/jabłkowy/porzeczkowy/grejpfrutowy

Burn - Energy Drink

5 zł
1,5 L

Dzban Soku

14 zł

pomarańczowy/jabłkowy

Dzban Wody z cytryną

14 zł

PIWO
Piwo Perła Chmielowa lane

BEER

0,5L 7 zł

Piwo Perła Chmielowa lane

0,3L 5 zł

Piwo Perła Export butelka

0,5L 7 zł

Piwo Jagiełło butelka

0,5L 7 zł

Piwo bezalkoholowe butelka

0,5L 7 zł
WINO
WINE

BIAŁE
WHITE WINE

butelka

Słodkie "Oremus"

110 zł

Wytrawne "Chardonnay Ventisquero"

120 zł

Półsłodkie

45 zł

Wytrawne

45 zł
CZERWONE
RED WINE

Słodkie

butelka
45 zł

Półsłodkie

35 zł

Półwytrawne

45 zł
RÓŻOWE
ROSE WINE

Półwytrawne

butelka
40zł

WÓDKA
VODKA

Żołądkowa gorzka De Lux

40 ml/0,5 L
7 zł /60 zł

Pan Tadeusz

8 zł /70 zł

Stock

8 zł /70 zł
MOCNE ALKOHOLE
STRONG ALKOHOLS

40 ml/0,7 L

Stock Brandy

12 zł/150 zł

Grand's Whisky

15 zł/100 zł

Jack Daniel's

12 zł/160 zł

Johnie Walker Red Label

12 zł/150 zł
5 zł/200 zł

Johnie Walker Black Label

12 zł/-

Tequila

10 zł/90 zł

Malibu

12zł/-

Gin
DRINKI
DRINKS

Mojito

22 zł

Rum, limonka, cukier trzcinowy, mięta, sprite, lód

Wściekły pies

14 zł

Wódka, sok malinowy, tabasco

Kamikaze

18 zł

Blue Curacao, wódka, sok z cytryny, lód

Krwawa Mary

20 zł

Wódka, sok z cytryny, sok pomarańczowy, sól, pieprz, tabasco

Cuba libre

18 zł

Rum, sok z cytryny, coca-cola, cytryna

Pear margaritha

19 zł

Tequila, likier gruszkowy, sok z cytryny

Malibu
Likier Malibu, mleko, lód

20 zł

