
 

Dania główne/ The main courses 
 

1. Schabowy domowy tradycyjny 

z ziemniaczkami opiekanymi lub frytkami  i surówką lub kapustą zasmażaną       25zł 
Traditional polish pork chop, served with roast potatoes, salad or fried cabbage 

 

2. Filet z kurczaka panierowany 

z ziemniaczkami opiekanymi lub frytkami i surówką      25zł 

 Breaded chicken fillet, served with roast potatoes or french fries and salad 

 

3. Grillowana pierś w sosie włoskim 

z ryżem lub frytkami i surówką         29zł 

     Grilled chicken fillet in herb sauce, served with rice or french fries and salad 

 

4. Grillowana pierś na maśle czosnkowym 

z ryżem lub frytkami i surówką         27zł 

Grilled chicken fillet in garlic sauce, served with rice or french fries and salad 

 

5. Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym      35zł 

z ryżem lub frytkami i surówką 
Pork tenderloin in mashroom sauce, served with rice or french fries and salad 

 

6. Schab w sosie borowikowym 

z ryżem lub frytkami i surówką         34zł 

Pork chop in mashroom sauce, served with rice or french fries and salad 

 

7. Półmisek szefa (danie proponowane dla dwóch osób) 

(trzy rodzaje mięsa: Karczek, filet kurczaka, schab                                55zł 
do tego podane: frytki, ziemniaki opiekane, warzywa gotowane i surówki) 
Proposed for two person. Three kind of meat: pork neck, chicken fillet, pork chop 
served with french fries, roast potatoes, steamed vegetables and salads 
 

8. Kotlet po góralsku 

schab zapiekany z serem wędzonym z ziemniaczkami opiekanymi 

lub frytkami i surówką bądź kapustą zasmażaną       29zł 

Pork chop with smoked cheese, served with roast potatoes or french fries, 

salad or fried cabbage 

9. Kotlet Rycerza 



pierś z kurczaka w płatkach kukurydzianych 

z ziemniaczkami opiekanymi lub frytkami i surówką     29zł 

Chicken fillet in corn flakes, served with roast potatoes or french fries and salad    
 

10. Gyros drobiowy 

 grillowane kawałki piersi kurczaka z dipem czosnkowym 

z ziemniaczkami opiekanymi lub frytkami i surówką     28zł 

Grilled pieces of chicken fillet with garlic sauce, served with roast potatoes 

or french fries and salad   

   

11. Penne z grillowanymi kawałkami kurczaka    28zł 
 (w sosie śmietanowym z brokułami i dodatkiem sera blue) 

Penne pasta with pieces of chicken fillet with broccoli and 

the addition of blue cheese 

 

12. Warzywa gotowane zapiekane z żółtym serem   25zł 

Steamed vegetables in fried cheese 

 

 

 

Zupy/ Soups 
 

 

1. Rosół z makaronem          9zł 

Chicken soup with vermitcelli pasta 

 

2. Pomidorowa z makaronem        9zł 

Home- made tomato soup with pasta 

 

3. Żurek śląski z jakiem        12zł 

Sour soup with egg 

 

4. Barszcz z kołdunami         14zł 

Beetroot soup with lithuanian meat dumplings 

 

5. Barszcz czerwony czysty        7zł 

Beetroot soup 

Dla Dzieci/The dishes for children 



 
1. Nuggetsy z kurczaka z frytkami i surówką    18zł 
       Chicken nuggets with french fries and salad 

 

2. Naleśniki z serem 2 szt.        15zł 
       Pancakes with sweet cottage cheese 

 

3. Naleśniki z dżemem 2 szt.       15zł 
       Pancakes with jam 

 

 

 

Sałatki/ Salads 
 

 

1. Grecka           20zł 

 (sałata lodowa ,ogórek, pomidor, oliwki, czerwona cebula, ser feta) 

Greek salad: iceberg lettuce, cucamber, tomato, olives, red onion, feta cheese 
 

2. Farmera           24zł 

 (roladki z kurczaka owinięte boczkiem, sałata lodowa, ogórek, 

 pomidor, papryka, grzanki, sos słodko pikantny) 

Farmer salad: chicken roulade wrapped in bacon, iceberg lettuce, cucamber, 

tomato, pepper, croutons, sweetspicy sauce 

 

3. Bachus           22zł 

 (grillowane kawałki mięsa, mix sałat, pomidor, ogórek, papryka) 

 Bachus salad: grilled meat, mixed salad, tomato, cucamber, pepper 

 

 

 

 

 

Dania z ryb 



 

 

1. Stek z łososia          36zł 

   (podany z dzikim ryżem i sałatą lodową w sosie vinaigrette) 

 Salmon steak served with wild rice and iceberg lettuce with vinagrette sauce 

 

2. Dorsz w cieście lub panierowany                       35zł     
 (podany z frytkami i surówką) 

Fried cod in breadcrumbs or breaded served with french fries and salad 

 

 

 

Znane i lubiane/ Traditional polish dishes 
 
 

1. Pierogi z mięsem (wyrób własny)                                          19zł 

Dumplings with meat 

2. Pierogi ruskie (wyrób własny)         19zł  
  

Dumplings stuffed potatoes, onion and cream cheese 

3. Flaki            15zł 

Tripe soup 

 

Przystawki/ Appetizer 
 

 

 

1. Śliwki zawijane chrupiącym boczkiem  

  w sosie musztardowo miodowym       19zł   

Plums coated with crunchy bacon served with honey- musstard sauce 

 

2. Śledź w oleju z cebulką        15zł 

Herring in iol with onion 

 

3. Śledź w sosie słodko pikantnym       15zł 
Herring in sweetspicy sauce 

Śniadania/ Breakfasts 

 



 

1. Jajecznica tradycyjna ( z 3 jaj)      10zł 

Scrambled eggs (3 eggs) 

 

2. Jajecznica na boczku ( z 3 jaj)      12zł 

Scrambled eggs with bacon (3 eggs) 

 

3. Kiełbaski           12zł 

Sausage 

  

4. Płatki śniadaniowe z mlekiem       8zł 

Cornflakes with milk   

 

5. Zestaw śniadaniowy          20zł 

(wędlina, ser żółty, pomidor, ogórek, pieczywo) 

Breakfast set ( cold cuts, cheese, tomato, cucamber, bread) 

 

 

 

Desery/ Desserts 
 

 

1. Szarlotka na ciepło         15zł 

   (z gałką lodów i bitą śmietaną) 

Apple pie with ice cream and whipped cream 

 

2. Naleśniki z owocami lub serem       15zł 

Pancakes with fruits or sweet cottage cheese 

  

3. Puchar lodowy (owoce, bita śmietana)     15zł 

Ice cream with fruits and whipped cream 

 
 

 

 



Napoje gorące/ Hot drinks 

 

 

 

 

1. Kawa czarnaBlack coffe        8zł 

 

2. Kawa biała White coffe        8zł 

 

3. Kawa latte          10zł 

 

4. Kawa latte Bachus, Amaretto        12zł 

 

5. Cappuccino           10zł 

 

6. Espresso           8zł 
 

7. Espresso z mlekiem  with milk       8zł 

 

8. Kawa parzona Brewed coffe         7zł 

 

9. Herbata Tea          6zł 

 

10. Herbata owocowa Fruit tea       7zł 

 

11. Herbata z wiśniówką lub rumem 300ml/20ml    9zł 

Tea with cherry vodka or rum 

 

12. Czekolada na gorąco        10zł 
Hot chocolate 

 

 

 

 

 



Napoje zimne/ Soft drinks 
 

 

 

1. Coca cola 0,2l          5zł 

 

2. Napój (fanta, sprite, kinley) 0,2l      5zł 

 

3. Nestea 0,25l          5zł 

 

4. Sok cappy 0,2l 

(pomarańczowy, jabłkowy, porzeczkowy, pomidorowy)      5zł 

Juice ( orange, apple, black currant) 

 

5. Woda mineralna 0,25l        4zł 

Mineral water 

  

6. Coca cola, Sprite, Fanta 0,5l       8zł 

 

7. Sok dzban 1l          18zł 
(pomarańczowy, jabłkowy) 

Jug of juice orange or apple 

 
8. Woda dzban 1l          12zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drinki/ Drinks 



 

 

 

1. Malibu z mlekiem         15zł 

   (malibu 50ml, mleko, wiórki kokosowe) 

Malibu, milk, coconut shavings 

 

2. Błękitne marzenie         22zł 

   (Blue curacao, malibu, wódka, sok ananasowy i pomarańczowy) 

Blue curacao, Malibu, vodka, orange juice 

 

3. Krwawa Merry          12zł 

   (wódka 50ml, sok pomidorowy) 
 

 

Wina/ Wine 
 

 

1. Martini Bianco  (100ml)         10zł 

 

2. Martini Rosso   (100 ml)        10zł 

 

3. Cin&Cin Bianco  (100ml)        7zł 
 

4. Cin&Cin Rosso   (100ml)        7zł 
 

5. Wino białe i czerwone (butelka)      47zł 
(wytrawne/półwytrawne, półsłodkie) 

White and red wine (bootle), dry/ semi dry/ semi sweet 

 

6. Wino grzane  (200ml)        11zł 

Mulled wine 

 

7. Wino musujące (butelka)        45zł 

Sparkling wine 

Wódki/ Vodka 
(40ml/500ml) 

 



 

1. Bols          6zł/60zł 

 

2. Stock          6zł/60zł 
 

3. Żołądkowa gorzka de Luxe     6zł/60zł 

 

4. Żołądkowa gorzka tradycyjna    6zł/60zł 

 

8. Wiśniówka         6zł/60zł 

 

9. Żubrówka         6zł/60zł 

 

10. Smirnoff Black       8zł/80zł 

 

11. Finladndia        8zł/80zł 
(Lime, Redberry, Grapefruit) 

 

12. Gin          8zł/80zł 

 

13. Śliwowica         10zł/100zł 

 

14. Dębowa         10zł/100zł 

 

15. Absolut                                           8/80 zł. 

 

 

 

 

 

 

Piwa/ Beer 

 



1. Tyskie lane 0,5l        7zł 

 

2.Tyskie lane 0,3l        6zł 

 

3. Lech but 0,5l         7zł 

 

4. Dębowe mocne but 0,5l       7zł 

 

5. Desperados  but 0,4l       9zł 

 

6. Pilsner Urquell but 0,5l       12zł 

 

7. Piwo Grzane  0,5l        10zł 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trunki z górnej półki 
(40ml) 

 

 

 

 

1. Jack Daniels         15zł 

 

2. Jack Daniels Gentleman       17zł 

 

3. Johnnie Walker Red Label      10zł 

 

4. Johnnie Walker Black Label       18zł 



 

5. Cardhu          20zł 
 

6. Stock 84          9zł 
 

7. Ballantines          9zł 

 

8. Jim Beam           12zł 

 

9. Metaxa *****         12zł 
 

10.Metaxa *******        16zł 
 

11. Tequila Silver         14zł 

 

12. Tequila Reposad        15zł 
 

13. Napoleon          8zł 

 

14. Bacardi          12zł 

 

 

 
 


