PASTY • PASTA
11. Salmon tagliatelle 32 pln

Smażone kawałki łososia podane na wstążkach makaronu w sosie
śmietanowym • Fried pieces of salmon served with pasta ribbons and cream sauce

12. Fettucine neri 34 pln

Barwiony atramentem z mątwy makaron z ogonami krewetek i duszoną
cukinią w sosie czosnkowo-winnym • Cuttlefish ink dyed pasta served
with shrimps tails and steamed zucchini with garlic-wine sauce

13. Penne/spaghetti z kurczakiem • Penne/spaghetti
with chicken 32 pln
Penne lub spaghetti z kurczakiem i borowikami • Penne
or spaghetti with chicken and boletus

14. Pierogi ruskie ze śmietaną • Russian dumplings
with sour cream 15 pln
Oryginalnie przyrządzone pierogi z ziemniakami i serem ze złocistą
cebulką i śmietaną • Originally prepared dumplings with potatoes
and cottage cheese with golden onion and sour cream

15. Pierogi z kapustą i grzybami • Dumplings
with cabbage and mushrooms 17 pln
Tradycyjne pierożki babuni z kapustą i grzybami okraszone
masełkiem • Traditional grandma’s dumplings with
cabbage and mushrooms drizzled with butter
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DANIA GŁÓWNE • MAIN COURSES
16. Indyjskie curry • Indian curry 30 pln

Oryginalne indyjskie curry do wyboru z kurczakiem lub warzywami podawane
z ryżem • Original Indian curry with chicken or vegetables served with rice

17. Grillowana pierś z kurczaka • Grilled chicken breast 32 pln
Pierś kurczaka z grilla z brokułami w sosie serowym • Grilled
chicken breast served with broccoli in cheese sauce

18. Grillowana pierś z kurczaka • Grilled chicken breast 32 pln
Grillowana pierś z kurczaka podana na szpinaku z suszonymi
pomidorami • Grilled chicken breast served with spinach and dried tomatoes

19. Chrupiące udko z kaczki • Crisp duck leg 45 pln

Chrupiące udko z kaczki lakierowane miodem, podane z sosem
wiśniowym • Crisp duck leg drizzled with honey, served with cherry sauce

20. Grillowana polędwiczka wieprzowa
z pomidorem • Grilled pork loin with tomato 35 pln
Grillowana polędwiczka wieprzowa przekładana pomidorem, boczkiem
i sałatą • Grilled pork loin served with tomato, bacon and lettuce

21. Golonka chłopa • Peasant’s knuckle 29 pln

Golonka chłopa na kapuście zasmażanej • Peasant’s knuckle served on fried cabbage
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22. Kotlet schabowy • Pork chop 27 pln

Kotlet schabowy w panierce • Pork chop in breadcrumbs

23. Duszona karkówka • Stewed pork neck 28 pln

Krakówka duszona w sosie własnym • Stewed pork neck in own sauce

24. Stek wołowy • Beef steak 65 pln

Stek wołowy z warzywami ratatouille, konfiturą z czerwonej
cebuli i sosem z zielonego pieprzu • Beef steak with ratatouille
vegetables, red onion jam and green pepper sauce

25. Naleśniki ze szpinakiem • Spinach pancakes 25 pln
Naleśniki faszerowane szpinakiem • Spinach stuffed pancakes

26. Placuszki szpinakowe • Spinach
and potato pancakes 25 pln

Placki ziemniaczane przekładane szpinakiem i zapiekane
parmezanem • Spinach and potato pancakes baked with parmesan

RYBY • FISH
27. Grillowany łosoś • Grilled salmon 38 pln

Filet z łososia podawany na szpinaku • Grilled salmon served with spinach

28. Sola sauté • Sole sauté 32 pln

Sola sauté serwowana z blanszowanymi
warzywami • Sole sauté served with blanched vegetables
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DODATKI • SIDE ORDERS
Talarki ziemniaczane • Potato thalers
Kluski śląskie • Silesian dumplings
Ryż • Rice
Sałatka wiosenna • Spring salad
Mizeria • Cucumber salad with cream
Surówka z marchwi • Carrot salad
Buraczki • Beetroot salad

DESERY • DESSERTS
Pucharek lodów • Cup of ice cream 15 pln

Szarlotka • Apple pie 15 pln
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