ALKOHOLE

PIWO BECZKOWE
Tyskie Gronie 0,5l 12,Tyskie Gronie 0,3l 8,PIWO BUTELKOWE
KAWA/HERBATA

Pilsner Urquell 0,5l 15,Książęce Złote Pszeniczne 0,5l 13,-

Espresso 8,-

Książęce Ciemne Łagodne 0,5l 13,-

Americano 12,-

Książęce Czerwony Lager 0,5l 13,-

Cappuccino 13,-

Lech Premium 0,5l 13,-

Latte 15,-

Tyskie Gronie 0,5l 13,-

Herbata ekspresowa 10,Herbata smakowa 10,-

Redd's * 0,4 l 9,-

NAPOJE / SOKI 0,2 l.

Kazimierskie jasne 0,5l 15,Kazimierskie ciemne 0,5l 15,Kazimierskie niepasteryzowane 0,5l 15,PIWO BEZALKOHOLOWE
Lech Free* 0,33l 9,-

*Zapytaj obsługę o dostępne warianty.
Wódka
Wyborowa 50 ml 10,Wyborowa 500 ml 80,Finlandia 50 ml 9,5Finlandia 500 ml 85,Baczewski 50 ml 11,Baczewski 500 ml 11,Śliwowica 50 ml 13,Cytrynówka lubelska 50 ml 6,Inne alkohole
Martini Bianco 100 ml 12,Martini Exstra Dry 100 ml 12,Martini Rosato 100 ml 12,Martini Rosso 100 ml 12,Pliska 50 ml ,- 11,Stock 84 50 ml 14,Metaxa ***** 50 ml 19,Hennessy V.S 50 ml 20,Johnnie Walker Red 50 ml 16,Ballantine’s 50 ml 16,Jim Beam White 50 ml 19,Jim Beam Black 50 ml 20,Grants 50 ml 15,Jack Daniel’s 50 ml 18,Chivas Regal 12 OLD 50 ml 22,Remy Martell 50 ml 22,Baileys 50 ml 11,-

Pepsi, Mirinda, 7 Up 10,Kropla Beskidu gazowana/niegazowana 8,Jabłkowy 9,Pomarańczowy 9,Czarna porzeczka 9,Pomidorowy 9,Soki świeżo wyciskane 15,-

Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji:
1 – Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut
lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne z wyjątkiem syropów na
bazie pszenicy zawierających dekstrozę, maltodekstryn na bazie pszenicy,
syropów glukozowych na bazie jęczmienia, zbóż wykorzystywanych do produkcji
destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego
2 -Skorupiaki i produkty pochodne
3 – Jaja i produkty pochodne
4 – Ryby i produkty pochodne z wyjątkiem żelatyny rybnej stosowanej jako
nośnik preparatów zawierających witaminy lub karotenoidy, żelatyny rybnej lub
karuku stosowanych jako środki klarujące do piwa i wina
6 – Soja i produkty pochodne, z wyjątkiem całkowicie rafinowanego oleju i
tłuszczu sojowego, mieszaniny naturalnych tokoferoli (E306), naturalnego D-alfatokoferolu, naturalnego octanu D-alfa-tokoferolu, naturalnego bursztynianu Dalfa-tokoferolu pochodzenia sojowego, fitosteroli otrzymanych z olejów
roślinnych pochodzenia sojowego, estru stanolu roślinnego produkowanego ze
steroli olejów roślinnych pochodzenia sojowego
7 – mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) z wyjątkiem serwatki
wykorzystywanej do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu
etylowego pochodzenia rolniczego oraz laktitolu
9 – seler i produkty pochodne
10 – Gorczyca i pochodne

STARTER

DANIA Z MAKARONEM

Klasyczny tatar wołowy/pikle/pieczywo 39,- (1,3,7)

Pappardelle z sezonowymi grzybami 39,- (1,3,7)

Carpaccio z buraka z wędzonym serem 25,/karmelizowane orzechy/rukola (7,8)

Kurczak w sosie śmietanowym z suszonymi pomidorami i
szpinakowymi kluseczkami 42,- (7,1)

ZUPA
Rosół drobiowy z żydowskimi wołowymi pierożkami
kreplach 24,- (1,3,9,6,10)
Krem z raków z kwaśną śmietaną i bajglem 35,(2,7,10,9,1,3,11)

PIEROGI
Pierogi ruskie z okrasą z cebulki 7 szt. 31,- (1,3)
Pierogi z mięsem i skwarkami 7 szt. 34,- (1,3)

DESER

SAŁATKI
Sałatka z regionalnym kozim serem
/żurawina/karmelizowana gruszka/orzechy włoskie 37,(7,6,8,1)

Budino ze słonym karmelem 19,- (3,7)
Szarlotka z lodem waniliowym 22,- (1,3,7)
Pucharek lodowy z owocami i bitą śmietaną 23,- (3, 7)

Sałatka z grillowanym kurczakiem

sałata rzymska/świeże warzywa/sos cezar 32,- (4,7)
DANIA Z RYBĄ
Pieczony pstrąg
/zapiekane warzywa, ziemniaki 52,- (1,9,4,7,10,6)

MENU DZIECI
Rosół z domowym makaronem 200 ml 19,- (1,3,6,9,10)
Zupa pomidorowa z makaronem 200 ml 19,(1,3,6,9,10)
Panierowane fileciki z kurczaka z frytkami 33,- (1,3)

Łosoś z pieca
/opiekane ziemniaki,mieszanka sałat 56,- (1,9,4,7,10)

Bajeczne naleśniki z serkiem waniliowym 29,- (1,3,7)
Zapytaj o danie dnia.

DANIA REGIONALNE
DRINKI
Udo z kaczki w stylu confit
z cymesem żydowskim i mini kopytkami 59,- (1,3)
Wołowina wolno duszona
w sosie korzennym z żydowskimi farfelkami a'la Austeria
58,- (1,9,3)

DANIA DOMOWE
Kotlet schabowy
z ziemniakami i zestawem surówek 42,- (1,3)
Gulasz wołowy
z plackami ziemniaczanymi i zestawem surówek 52,- (1,3,9)

Szeroki wybór drinków w barze.
Chętnie przygotujemy

