


asze specjalności   z   gęsiny

ęsie przysmaki

olada z piersi gęsiej w plastrach (w sosie z szarą renetą)

dka gęsie konfiłowane

arpaccio z półgęska wędzonego na zimno
(sałata skropiona oliwą i cytryną, kapary, pieczywo)

300ml      12,00zł

300ml      12,00zł

120g/60g      15,00zł

ierożki z gęsiną

300g      19,00zł

200g      15,00zł

100g/wg     17,00zł

100g/wg     15,00zł

ania

ęsie żołądki duszone w cebulowanym gąszczu

osół z żołądkami gęsimi  lub  kołdunami

upy

ątróbka gęsia smażona (z cebulką, jabłkami i  żurawiną)

zernina z gęsimi podrobami
            (podana z kluseczkami lanymi lub makaronem)

  100g  24,00zł



ęsina na imprezy okolicznościowe 
i na wynos

300g      14,00zł

100g      11,00zł

100g        8,50zł

100g        4,50zł

100g        4,00zł

ęś pieczona w całości faszerowana jabłkiem z majerankiem
(dodatki, kasza gryczna, kapusta modra, żurawina)

igos na gęsinie

  1 szt  160,00zł

ółgęski w calości lub w formie carpaccio

atar z gęsiny (gęsia okrasa) z majerankiem i czosnkiem

asztet gęsi

malec gęsi



arszcz czysty

arszcz z pasztecikiem  lub kołdunami 

rewetki w sosie koperkowo-czosnkowym 

arpaccio z polędwicy wołowej 100/50g 29,00zł

atar z łososia z dodatkami

arpaccio z półgęska wędzonego na zimno

osół z kluseczkami francuskimi lub makaronem 300 ml      7,00zł

300 ml    12,00złosół z gęsi  z żołądkami gęsimi lub kołdunami

urek z jajkiem, kiełbasą

laczki wołowe

hłodnik ostromecki (sezonowo)

rem z pomidorów

zernina z kluseczkami lub makaronem

250 ml      5,00zł

300 ml      8,00zł

300 ml      9,00zł

300 ml    12,00zł

250 ml 8,00zł

300 ml      7,00zł

250 ml      7,00zł

100g 24,00zł

efsztyk tatarski z dodatkami 80/60g

80/60g

19,00zł

18,00zł

150g 35,00zł



ołowina

eberka

olonka po bawarsku

umsztyk z cebulką

ieprzowina puławska

efsztyk „Pani Walewska”

otlet schabowy soute   z /k

otlet schabowy panierowany z/k

olędwica w sosie kurkowym

300g 17,00zł

znycel z jajkiem
ogal faszerowany

  (boczek, pieczarki, papryka konserw., ogórek konserw. Pikantny)

160g      35,00zł

raz zwijany 200g      24,00zł

ryzol z pieczarkami 160g      30,00zł

100g/wg         7,00zł

100g/wg

160g

7,00zł

16,00zł

180g

150g/100g

17,00zł

18,00zł

otlet słoneczny z ananasem 150g

150g

15,00zł

15,00zł

200g 17,00zł



ielęcina

znycel z jajkiem

znycel  wiedeński

icz duszona bez kości

icz duszona z kością 100g w/wg      11,00zł

100g w/wg      16,00zł

140g      17,00zł

140g      26,00zł

dko kacze

rób
otlet de Volaille (z masłem)

ilet panierowany z pieczarkami

ierś z kaczki z żurawiną

140g 14,00zł

iet z Kurczaka z boczkiem w cieście serowym
na fasolce szparagowej z kurkami

100g w/wg         11,00zł

agnięcina
ulka jagnięca bez kości

odudzie jagnięce z kością

ofta grilowana  z ryżem i sosem pomidorowym

100g w/wg         23,00zł

100g w/wg         18,00zł

180g/150g         29,00zł

100g w/wg 16,00zł

ątróbka z jabłkiem i cebulką 120g /60g

180g

12,00zł

18,00zł

150g 15,00zł



(polecamy ryby pieczone beztłuszczowo)

ania jarskie i półmięsne
ierogi z mięsem

ierogi z gęsiną

akaron z gęsiną

arzywa grilowane (bakłażan ,cukinia,papryka,cebula)

akarony żytnie bio

ilet z miętusa królewskiego

yby

strąg soute smażony

ilet z dorsza w cieście piwnym

ilet z sandacza smażony z masełkiem czosnkowym

9,00zł

ilet z łososia smażony 

200g         13,00zł

200g         12,00zł

200g         15,00zł

300g         28,00zł

300g         15,00zł

300g         10,00zł

5 szt        10,00złlacki ziemniaczan

ierogi z kapustą i grzybami

17,00zł

18,00zł

ilet z dorsza smażony z masłem czosnkowym 10,00zł

15,00zł

100g w/wg

100g w/wg

100g w/wg

100g w/wg

100g w/wg

100g w/wg

9,00zł



iemniaki podsmażone

iemniaki z wody

rytki   lub alarki   lub rokiety

ukiet surówek

archewka z groszkiem

arzywa gotowane

uraczki

uraczki zasmażane z cebulką na maśle

ieczarki z patelni

200g        8,00zł

200g        4,00zł

150g    6,00zł

150g        6,00zł

150g        6,00zł

200g        8,00zł

150g        6,00zł

150g        8,00zł

150g        9,00zł

górek kiszony lub konserwowy 

izeria

aszteciki

odatki
apusta kwaśna zasmażana

apusta modra zasmażana

100g        3,00zł

1szt   4,00zł

urówka z białej kapusty lub kiszonej kapusty 7,00zł

6,00zł

  150g  

  150g  

  150g  

  200g  

7,00zł

8,00zł



ałatki
ałatka recka z serem typu feta,

               ogórkiem świeżym, pomidorem, oliwkami

ałaka z pomidorów z cebulką (sezonowo) 

ałaka z wątróbką gęsią grilowaną

200g 14,00zł

ałatka z tuńczyka

esery
a lodowa (lody waniliowe z brzoskwiniami, 

                     z bita smietaną, polane ajerkoniakiem)

ser lodowy (bita śmietana, owoce)

iasto własnego wypieku

14,00zł

12,00zł

12,00zł

  200g  

  150g  

  200g  

200g

200g

11,00zł

16,00zł

ałatka z kurczakiem grilowanym 200g

200g

14,00zł

14,00zł



apoje gorące

0,20l          6,00zł

0,20l          7,00zł

0,20l          9,00zł

0,20l          7,00zł

0,30l          7,00zł

0,30l          9,00zł

0,07l          7,00zł

awa po turecku

awa z ekspresu

awa espresso

awa Capuccino

zekolada na gorąco

erbata Richmont

affe latte



oca-cola

prite

ok   jabłkowy tłoczony z owoców Ostromeckich

anta

urn

onic

estea

oda mineralna (gaz/niegaz)

ok  z wyciskanych owoców

apoje zimne

was miodowy

odpiwek  ujawski

0,20l        4,00zł

0,20l

0,20l

0,30l

0,25l

0,25l

0,20l

4,00zł

4,00zł

4,00zł

8,00zł

4,00zł

9,00zł

oki: pomarańczowy, grapefruitowy, cz.porzeczka, pomidorowy 5,00zł

5,00zł

4,00zł

  0,20l  

  0,20l  

  0,20l  

7,00zł

7,00zł



siążece  (czerwone,ciemne)

siążece Pszeniczne

edd”s(malina, jabłko, cytryna)

ech

ech b.alkoholowy

ywiec

ino grzane

ina  białe i czerwone

ok do piwa

ina  sprzedawane na butelki białe i czerwone

lkohole

ina

iwo beczkowe

yskie

od   30,00zł

0,50l        7,00zł

0,50l

0,50l

0,50l

0,30l

0,30l

200ml

100ml od   8,00zł

8,00zł

7,00zł

7,00zł

5,00zł

5,00zł

15,00zł

0,50zł

yskie 5,00zł

  0,50l

  0,30l  

7,00zł



mirnoff czerwony 

mirnoff czarny

ubrówka biała

bsolut 

in ubuski

ilandia

ilandia smakowa

eguila  orrida

reandy etaxa

lkohole

yborowa

6,00zł

6,50zł

7,00zł

5,00zł

10,00zł

8,00zł

ols 5,00zł

5,00zł

5,00zł

6,00zł

  50 ml

  50 ml

  50 ml

  50 ml

  50 ml

  50 ml

  50 ml

  50 ml

  50 ml

  50 ml

  50 ml

5,00zł



rantis

ld muggler

ack  aniells

artini bianco (rose,rosso)

artini extra dry

acardi

ampari

lkohole
allantine’s

ols blue

10,00zł

10,00zł

10,00zł

8,00zł

7,00zł

ohnne alker red 10,00zł

14,00zł

10,00zł

7,00zł

  50 ml

  50 ml

  50 ml

  50 ml

  50 ml

100 ml

100 ml

  25 ml

  50 ml

  50 ml

10,00zł


