
Przekąski / Starters

 Tatar wołowy z tradycyjnymi dodatkami(100g)…………………..…..…..20,00 zł

Steak tartare

Zawiera alergeny: jaja,

 Śledź  w  Matcha  z  czerwoną  cebulą,smażonymi  ziemniakami,  jabłkiem, 
musztardą i oliwą koperkową (100g.) ………….……..……………...…….18,00 zł

Herring in mache with fried potatoes

Zawiera alergeny: ryby,gluten,gorczyca

 Brushetta z salsą pomidorową, bekonem i jajkiem sadzonym (160g).15,00 zł

Brushetta with tomato salsa and fried egg

Zawiera alergeny: sezam,gluten,jaja

Zupy / Soups

 Rosół  z czterech mięs:kurczak,kaczka, indyk, wołowina (300ml)……...….6,00 zł

Chicken soup

Zawiera alergeny: seler

 Zupa pomidorowa z makaronem lub ryżem (300 ml)………..……….……….7,00 zł

Tomato soup

Zawiera alergeny: mleko, gluten, seler,jaja

 Flaki po zamojsku (300ml)…………………….………………….……….……..10,00 zł

Polish tripe soup

Zawiera alergeny: gluten, seler

 Żurek staropolski z białą kiełbasą i ziemniakami (300 ml)………….………….10,00 zł

Sour rye soup with white sausage

Zawiera alergeny: gluten,seler,mleko,jaja



Informacja o recepturze dań dostępna u obsługi                                                                      

Dania mięsne / Meat dishes

 Schab zapiekany  z pieczarkami  i serem żółtym, podany z ziemniakami 
opiekanymi i surówką(160 g.)……………………..………………………...…….26,00 zł

Roasted pork loin with champignon mushrooms, hard cheese, served with 
potatoes and salad

Zawiera alergeny: mleko,jajka,gluten

 Schabowy tradycyjny  lub w omlecie „po lubelsku” z ziemniaczkami i 
kapustą zasmażaną  (160g)…………………………….....…………………….22,00 zł 

Traditional pork chop served with potatoes and fried cabbage

Zawiera alergeny: jajka, gluten, mleko

 Udko kacze confitowane z sosem pieczeniowo-śliwkowym z kluskami 
kładzionymi oraz sałatką wiosenną (160g.)………………….……………...35,00 zł

Duck confit in plum sauce served with drop dumplings and spring salad

Zawiera alergeny: gluten,sezam,jaja,soja

  Górka cielęca w  sosie piwnym guinness z kluskami kładzionymi i mixem 
sałat  w sosie vinegre (160 g.)………………………………...…………………45,00 zł

Veal shank in beer sauce with drop dumplings and mixed salad with french 
dressing

Zawiera alergeny: mleko,gluten,soja

 Filet kurczaka faszerowany serem typu feta i suszonymi pomidorami z 
ryżem i surówką (160 g)…………………………………………………………23,00 zł

Chicken breast filled with feta cheese and dried tomatoes served with rice 
and salad

Zawiera alergeny: jajka, gluten, mleko,sezam

 Wątróbka drobiowa z jabłkiem i cebulką , podana z ziemniaczanym puree i 
surówką (160 g.)...........................................................................................................................................18,00 zł.

Chicken liver :with apple and onion, served with mashed potatoes and salad

Zawiera alergeny: mleko, gluten



 Polędwiczka wieprzowa w sosie pieczarkowo-śmietanowym podana z 
kaszotto gryczanym z grzybami oraz surówką (160g)………...……………………….30,00 zł

Pork sirloin in creamy mushroom sauce served with buckwheat and salad

Zawiera alergeny: gluten, mleko, jaja,grzyby

 Nuggetsy z frytkami i mizerią (160 g)…………………………....…………….16,00 zł

Chicken nuggets with fries and cucumber salad

Zawiera alergeny: mleko, gluten, jaja,sezam

Hamburger  z soczystej wołowiny, podany z naszymi frytkami (300g) 
………………………………………………………………………………………... 20,00 zł
Burger with fries

Zawiera alergeny: jaja,gluten, sezam,mleko,soja

Dania rybne / Fish dish

 Fish&chips (160 g) paluszki rybne z frytkami i surówką………………………24 zł 

Fish and chips with sour cabbage salad

Zawiera alergeny: ryby, gluten, jajka,mleko

 Dorsz pieczony w piecu z warzywami w pomarańczowo-sezamowym sosie, 

z kaszą kus-kus (160g)…………………………………………….....……………..24 zł

Roasted codfish with vegetables in orange sauce served with couscous

Zawiera alergeny: sezam, gluten, ryba

Dania mączne / Meaty dishes

 Makaron z kurczakiem i szpinakiem w sosie śmietanowym (300 g) …….17,00 zł

Creamy chicken spinach pasta

Zawiera alergeny: mleko, gluten, jaja

 Makaron tajski z warzywami i kurczakiem w sosie sojowym posypany 
parmezanem( 300 g)…………………………………………………………….…19,00 zł



Chicken thai noodles with vegetables in soy sauce

Zawiera alergeny :mleko, gluten, jajka, sezam,soja

 Placuszki ziemniaczane z sosem węgierskim(300g)……………………18,00 zł

Hash browns in hungarian beef stew or with carem

Zawiera alergeny: gluten, jajka, soja,seler

 Pierogi  ruskie z surówką ( 8 szt)………….……………………………....15,00 zł

Zawiera alergeny: gluten, jajka, mleko

Dumplings with curd cheese served with salad

 Pierogi szpinakowe z serem typu feta polane masełkiem pietruszkowym(8 

szt). ……………………………………………………………………………17,00 zł
Dumplings with spinach and feta cheese

Zawiera alergeny: gluten, jajka, mleko

 Naleśniki z serkiem podsmażone na masełku, podane z sosem 
czekoladowym i bitą śmietaną(2 szt)……………………………………..……… 15 zł

Pancakes with curd cheese and whipped cream in chocolate sauce

Zawiera alergeny: jajka, mleko, kakao

Sałatki / Salads

 Sałatka południowa z mixem sałat  pomidorem, ogórkiem, papryką, 
oliwkami czerwoną cebula, serem typu feta, w sosie winegret (250 g) …18,00 zł

 Greek salad

 Zawiera alergeny: mleko,gorczyca,orzechy

 Sałatka z kurczakiem i jajkiem sadzonym. Mix sałat z , ogórkiem,pomidorem, 
papryką, prażonymi ziarnami słonecznika, suszonymi pomidorami, w sosie 
czosnkowym (250g)…………………………………………………………………………………………… 20,00 zł

Chicken salad with fried egg, cucumber, paprika, sunflower seeds and sun-
dried tomatoes

Zawiera alergeny: jajka, mleko, 



Desery / Desserts

  Lody z owocami ………………………………………………….………10,00 zł

Ice-cream with fruits

Zawiera alergeny: mleko,kakao,jaja

 Ciastko daktylowe z  sosem karmelowym oraz lodami 
waniliowymi…………………………….…………………………………...10,00 zł

 Date fruit cake with caramel sauce and vanilla ice cream

Zawiera alergeny : daktyle, mleko, jajka

 Szarlotka na ciepło z lodami ............................................................10,00 zł 
Apple pie with ice cream
Zawiera alergeny :  mleko, jajka,kakao

 Banany w chrupiącej panierce z nadzieniem kajmakowym ..........10,00 zł

Fried bananas with dulce le leche

Zawiera alergeny :  mleko, jajka,kakao

Napoje / Drinks

 Coca-Cola 0,2 l ………………………………………………….……………4,00 zł

 Coca-Cola 0,5 l ……………………………………………………………….7,00 zł

 Pepsi 0,2 l …………………………………………………………………..…4,00 zł

 Pepsi 0,5 l ………………………………….…………………..……………..7,00 zł

 Tonic 0,2 l ……………………………………………………...……….…..   4,00 zł

 Fanta 0,2 l ………………………………………….……………….…..…..   4,00 zł

 Red bull ………………………………………………..……………..……….8,00 zł

 Woda mineralna „Nałęczowianka” gazowana i n/gaz 0,5 l………..….4,00 zł



Soki / Juices

 Pomarańczowy/ orange 0,2 l ……………………….…………………….. 4,00 zł

 Grejpfrutowy/ grapefruit 0,2 l ………………………….…………………. 4,00 zł

 Jabłkowy/apple 0,2 l ……………………………………………….…..……4,00 zł

 czarna porzeczka/blackcurrant 0,2 l …………………………..…………4,00 zł

 pomidorowy/ tomato 0,2 l ………………..……..…...……….. ……….….4,00 zł

 Sok w dzbanku/litre of juice …………………………...…………..........10,00 zł

Kawa / Coffe

 Espresso: czarne/białe  ………………………………………………….…7,00 zł

 Podwójne espresso…………………………..……….………………..……9,00 zł

  Cappucino/late ………… ……………………………………..………….   8,00 zł

 Kawa rozpuszczalna …………………………………………………….….6,00 zł

 Kawa parzona ………………………………………..….………..………….6,00 zł

Herbata / Tea

 Herbata czarna/zielona/owocowa …………………………….…..….…. 5,00 zł

Alkohole / Alkohol

 Żołądkowa gorzka de Lux 40 ml …………………………………...………
5,00zł

 Żołądkowa gorzka tradycyjna 40 ml ...……………………….………..…5,00 zł

 Wyborowa 40 ml …………………………………………………..…………6,00 zł

 Bols 40 ml …………………………………………………..………………   6,00 zł

 Żubrówka 40 ml ………………………………….………………….….……5,00 zł

 Finlandia 40 ml ………………………………...………..………...…………7,00 zł



 Tequila Olmeca Blanco 40 ml ………………………………………..…..10,00 zł

 Stock 84 40 ml ………………………………………………………….…..10,00 zł

 Ballantines 40 ml …………………………………………………..….…   15,00 zł

 J.Walker Red 40 ml ……………………………………….…….……....…13,00 zł

 Jack Daniel s 40 ml ……………………………………………….…….…15,00 zł

 Metaxa 40 ml ……………………………………………………….……..   12,00 zł

 Rum golden 40ml.……………………………………   ………….……..   10,00 zł

 Gin Lubuski 40ml...……………………………………………….………  10,00 zł

Wina 

 Miracolo Rosso/Bianco  100 ml……………………………………………5,00 zł

                                           500 ml………………..…………..……………20,00 zł

                                                1 l …………………….……………………35,00 zł

 Włoskie wino gronowe , łagodne w smaku, z wyczuwalną nuta owocową. 

 Grzane wino  z pomarańczą  200 ml……………………………………….12 zł

hot wine with orange

Zawiera alergeny: siarczany

 Martini Rosso 100 ml ………………………………………………..…… 10,00 zł

 Martini Bianco 100 ml ………………………………..……….….………  10,00zł

Piwa / Beer

PIWO BUTELKOWE

 Tyskie Gronie 0,5l……………………………………………………………6,00 zł

 Lech Premium 0,5 l…………………………………………………………. 7,00 zł

 Lech Free (bezalkoholowe) 0,33 l……………………………………….   5,00 zł

 Perła 0,5 l……………………………………………………………………....5,00 zł



 Żywiec 0,5 l………………….………………………………………………   7,00 zł

 Grzane piwo  0,5 l…………………………………………………………… 8,00 zł

 Sok do piwa……………………………………………………………..…….1,00 zł


