
 

 

Przystawki/Starters 
 

Befsztyk tatarski/Beef tartare 
Wołowina/cebula/grzyby/ogórek marynowany 

Steak tartare/onion/mushrooms/marinated cucumber 
40 zł 

 
Carpaccio z wołowiny/Beef Carpaccio 
Wołowina/karczochy/parmezan/oliwa 

Beef/artichoke/parmesan/olive 
38 zł 

 
Śledź w oleju / Herring fillet in oil 

Śledź/ziemniaki /jabłko/cebula 
Herring fillet/potatoes/apple/onion 

12 zł 
 
 

Krewetki smażone 5szt/Fried shrimps 5 pieces 
Krewetki/czosnek/wino/pomidory 

Shrimps/garlic/wine/tomatoe 
54zł 

 
Kiszka ziemniaczana/Potato sausage 

Ziemniaki/czerwona cebula/śmietana /szczypior 

Potato/red onion/cream/chives 
20zł 

 

 

 

 

               
 

 



 

 

Dania wegetariańskie/Vegetarian dishes 
 
        Pomidor  nadziewany komosą ryżową/Tomato stuffed Quinoa rice 
                              Pomidor/komosa ryzowa/szpinak/orzech włoski 
                                     Tomato/Quinna rice/spinach/walnut 
                                                   23zł 

 
Pieczone warzywa korzenne z pesto/Baked Root vegetables with pesto 

Warzywa/paprykowe pesto/sałaty 
Vegetables/paprika pesto/fresh salad 

26zł 
 

Pieczony bakłażan z warzywami/Baked aubergine with vegetables 
Bakłażan/pomidory/jarmuż/cukinia 

Aubergine/tomatoes/curry kale/Lucchini 
26zł 

 

Danie  
Spaghetti z cukinii i pomidorów/Spaghetti with zucchini and tomatoes 

Makaron /cukinia/pomidory/bazylia 
Pasta /zucchini/tomatoes/basil 

15 zł 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Sałatki/Salad 
 

Sałatka z duszonym królikiem /Salad with stewed rabbit 
Świeże sałaty/rzodkiewka /orzechy/sos miodowo musztardowy 

Fresh salad/radish/walnut / honey mustard sause 
42zł 

 
Sałatka Cezar z kurczakiem /Caesar salad with chicken 

Sałata/kurczak /grzanki/boczek 
Salad /chicken  /croutons/bacon 

35 zł 
 

Sałatka z jarmużu, buraków i serem z koziradką /Salad with kale,  
beetroot and cheese 

Jarmuż/burak/ser Koryciński/owoce cytrusowe/oliwa 
Kale/beetroot/cheese Koryciński/citrus fruits/olive oil 

32 zł 
 

 

 

Zupy/Soups 
 

Kociołek kapuśniaku z wieprzowiną/A pot of sauerkraut with pork 
Kapusta/warzywa/wieprzowina 

Cabbage/vegetables/pork 
23 zł 

 
Chłodnik /Cold beetroot  

Kefir/ogórek/rzodkiewka/botwinka 
Kefir/cucumber/radish/beetroot 

12 zł 
 
 
 



 

 

Zupa rybna/Fish soup 
Ryba/bulion/warzywa/szafran/oliwki 
Fish/broth/vegetables/saffron/olives 

20 zł 
 

Zupa dnia 
Soup of the day 

15 zł 
 

Rosół z kołdunami/Chicken soup  
Bulion/warzywa/kołduny z wołowiną 

Chicken soup/vegetables/ beef dumplings 

15zl 
 

 

 

Makarony/Pasta 
 

        
Pappardelle  orkiszowe z królikiem i serem/ Spelled Pappardelle with rabbit  

and cheese 
Pappardelle/mięso królika/czosnek/ser Koryciński 
Pappardelle/rabbit meat/garlic/cheese Koryciński 

42zł 
 

Tagiatelle szpinakowe z kindziukiem/Tagiatelle with spinach  
and sausage kindziuk 

Makaron/kindziuk/boczniaki/natka pietruszki/śmietana 
Pasta/sausage kindziuk/mushrooms/parsley/cream 

39 zł 
 

Czarne Tagliolini z krewetkami/Black Tagliolini with shrimps 
Makaron/krewetki/czosnek/papryczki chili 

Pasta/shrimps/garlic/chili peppers 
45zł 



 

 

Ryby/Fish 
 

Danie  
Sandacz z patelni z młodymi ziemniakami, pieczoną marchewką w sosie 

porowym / Fried zander with potatoes, baked carrot in leek sauce 
Sandacz/młode ziemniaki/marchewka/por 

Zander/ potatoes / carrot/ leek 
42 zł 

 
Patelnia rybna /Fish fried pan  

Sandacz/okoń/sielawa 
Zander/perch/vendace 

Dla 1 osoby 43 zł /dla 2 osób 85 zł 
For 1 person 43 zł /for 2 person 85 zł 

 

 
Dania mięsne/Meat dishes 

 
Pierś kurczaka sous vide /Chicken breast sous vide 

Pierś/puree ziemniaczane panierowane/szpinak/pesto/sos pomidorowy 
Chicken breast/mashed potatoes in breadcrumbs/spinach/pesto/tomato sauce 

33 zł 
 

Udko kaczki sous vide/Duck thigh 
Kaczka/kluski śląskie/burak/czerwone wino 

Duck /dumplings/beetroot/red wine 
55 zł 

 
Stek z antrykotu/Rib-eye steak 

Antrykot/ziemniaki hasselback/boczek/warzywa grillowane/śmietana 
Rib-eye steak/hasselback potato/bacon/grilled vegetables/sour cream 

87zł 



 

 

Stek z polędwicy wołowej/Beef tenderloin 
Polędwica/kopytka/kurki/masło 

Beef tenderloin steak /kopytka dumplings/fried chanterelles/butter 
72 zł 

 

Danie  
Burger wołowy/Beef burger 

Wołowina/boczek/cebula/ogórek konserwowy/sos koktajlowy 
Beef/bacon/onion/pickled cucumber/cocktail sauce 

                                                46zł  
 

                               Frytki / French fries 
        7 zł 

 

 

Kotlet schabowy/Pork chop 
Schab/ziemniaki/biała kapusta 

Pork chop/potato/white cabbage 
31 zł 
 

Patelnia regionalna dla 2 osób/Regional pan for 2 person 
Babka ziemniaczana/Kartacz/Kindziuk/świeżyna 

Regional potateos dishes/pork goulash 
60 zł 

 
Babka ziemniaczana/Potato cake 
Ziemniaki/wieprzowina/boczek 

Potato/pork/bacon 
20 zł 

 
 
 

 

 

 



 

 

Napoje/Beverages 

 
Kawa/Herbata Coffee/Tea 
Espresso/Americano         10 zł 
Cappuccino           12 zł 
Latte Macchiato          14 zł 
Irish coffee           18 zł 
Herbata Ronnefeldt / Ronnefeldt Tea      10 zł 

 
 

Napoje zimne/Cold beverages 
Napoje Pepsi/Pepsi beverages 20 cl        5 zł 
Soki owocowe/Fruit juice 20 cl        5 zł 
Woda Cisowianka 30 cl          5 zł 
Woda Górska Natura 30 cl                 5 zł 
Eau de Vie 700 cl                         12 zł   
Podpiwek  Augustowski  33 cl                                                      8 zł 

 
 
 

 
 

 


