DANIA GŁÓWNE

PRZYSTAWKI

Kotlet schabowy z kością/ 32

Grilowany oscypek / 17

Kotlet schabowy z kością/ kapusta zasmażana/pieczone ziemniaczki

Oscypek/ żurawina/ oliwa pietruszkowa/ pikle

Rolada wołowa/ 38

Słoiczek swojskiego smalcu / 15
Smalec/ ogórek kiszony/ świeżo wypiekany chleb

ZUPY

NU
E
M

Placki ziemniaczane/ sos z grzybów leśnych/ zestaw surówek

Golonka pieczona / 37

Tradycyjna kwaśnica/ ziemniaki/ wkładka mięsna

Śląski żur/ ziemniaki/ jajko/ biała kiełbasa

Barszcz czerwony na wędzonce/ 14
Barszcz czerwony/ paszteciki

DANIA DLA MALUCHA
Racuchy z jabłkamii / 18
Racuchy z jabłkiem i cynamonem/ nutella/ owoce sezonowe

Kurczaczek w chrupiącej panierce / 20
Filet z kurczaka w autorskiej panierce/ frytki grubo ciachane/ sos

SAŁATKI
Sałatka z grilowanym oscypkiem
i chrupiącym boczkiem/ 26
Mix sałat/ pomidor/ ogórek/ cebula/ oscypek/ chrupiący
boczek/ sos koktajlowy/ ocet balsamiczny/ chipsy z tortilli

Sałatka z grilowanym mięsem / 26
Mix sałat/ pomidor/ ogórek/ cebula/ grilowany karczek/
sos tzatziki

Jadło drwala/ 29
Placki ziemniaczane/ gulasz mięsno- warzywny/ zestaw surówek/
śmietanka

Placek ziemniaczany z sosem grzybowym / 27

Kwaśnica na wędzonce / 16
Żurek z jajkiem i kiełbasą/ 16

Rolada wołowa/ kluski śląskie/ buraczki zasmażane z miodem i
tymiankiem/ sos pieczeniowy/ oliwa pietruszkowa/ pikle

koktajlowy lub ketchup/ surówka colesław

Golonka wolno pieczona w piwie/ kapusta zasmażana/ pieczony
ziemniak/ musztarda/ chrzan

Stek z karczku / 28
Stek z karczku/ frytki stekowe/ kompozycja sałat/ salsa paprykowa

Filet ze skórką/ 32
Grillowany filet ze skórką/ pieczone ziemniaczki/ sos tzatziki/ kompozycja
sałat

Żeberka w pomadzie BBQ / 36
Żeberka w pomadzie BBQ/ pieczone ziemniaczki/ kompozycja sałat

DESERY

Pstrąg/ 39
Pstrąg pieczony z czosnkiem i ziołami/ grillowane warzywa/ pieczone
ziemniaczki/ karmelizowana cytryna

Deser dnia / 18

Burger wołowy/ 32

Zapytaj kelnera co dzisiaj polecamy

Burger 100% wołowy/sałata/ pomidor/ cebula/ jajko/ ogórek kiszony/ ser
mimolette/ grubo ciachane frytki/ sos koktajlowy

Lody waniliowe/ 20
Lody waniliowe/ mus malinowy/ bita śmietana/ rurka
waflowa/ owoce

Lody czekoladowe/ 20
Lody czekoladowe/ wiśnie/ bita śmietana/ rurka waflowa/
owoce

PIEROGI
Pierogi ze skwarkami i cebulką/ 26
Pierogi ruskie/ kapusta- grzyb/ z mięsem (do wyboru)

*W trosce o zadowolenie naszych klientów oraz jakość przygotowywanych dań czas oczekiwania na posiłek wynosi min. 25 minut.

NAPOJE ZIMNE
Napoje 0,2l / 6
Pepsi/ Mirinda,/7up/ Lipton cytryna/ Lipton brzoskwinia

Soki Toma/ 6
pomarańcza/ jabłko/ porzeczka

Woda mineralna 0,33l/ 5
Gazowana/ Niegazowana

HERBATY I NAPOJE
ZIMOWE

PIWA
Piwo z beczki Żywiec 0,5l / 8
Piwo z beczki Żywiec 0,3l / 6

Piwo butelkowe Browar Pinta/ 9
Pierwsza Pomoc/ Beskidy Pils/ Pszeniczne/ A ja pale ale/
IIPPAA

Piwo bezalkoholowe/ 8
Mini maxi ipa /Ipa marakuja & morela

NAPOJE CIEPŁE
Kawa/ 8
biała/ czarna/ espresso/ cappucino

Herbata Sir Wiliam's/ 7

WINA
Wino białe półsłodkie 80ml/ 8
Wino czerwone półwytrawne 80ml/ 8

Czarna/ Earl Grey/Zielona/ Mięta/ Yerba Mate/ Owocowa

Rozgrzewajaca herbata imbirowa/ 16
Herbata czarna/ imbir/ pomarańczaa/ goździki/ anyż/
cynamon/ syrop imbirowy z nuta chili

Rozgrzewajaca herbata malinowa/ 16
Herbata czarna/ konfitura malinowa/ pomarańcza/
goździki/ cynamon/ anyż

Rozgrzewajaca herbata brzoskwiniowa
z prądem/ 21
Herbata czarna/ brzoskwinie/ imbir/ anyż/ goździki/
wódka mirabelka

Rozgrzewajaca herbata z nutą wiśniówki
i rumu/ 21
Herbata czarna/imbir/ pomarańcza/ owoce/ goździki/
anyż/ cynamon/ wiśniówka z nutą rumu

Piwo grzane klasyczne/ 20
Piwo Żywiec/ pomarańcza/ goździki/ anyż/ cynamon/
imbir/ miód

MOCNIEJSZE
TRUNKI
Wódka Wyborowa 40ml / 6
Wódka Ogiński 40ml/ 7
Wiśniówka 40ml/ 5

Piwo grzane z wiśniówką/ 25
Piwo Żywiec/ pomarańcza/ goździki/ anyż/ cynamon/
imbir/ miód/ wiśniówka z nutą rumu

Grzaniec / 16
Aromatyczne grzane wino z przyprawami korzennymi/
pomarańcza/ goździki

Jagermeister 40ml/ 8

Szarlotka na gorąco / 16

Metaxa 40ml/ 15
Ballantines's 40ml/ 12

Żołądkowa gorzka/ sok jabłkowy/cynamon/ cząstki jabłka

Gin lubuski 40ml/ 6

