
Rosół z młodego koguta

z ręcznie robionym makaronem

Pomarańczowy krem z dyni

z prażonymi pestkami

z chipsem z boczku

12,00 zł

13,00 zł

Zupy

Pieczona karkówka z sosem

borowikowym, mini kluseczki,

pieczony brokuł

Pieczony kawałek szynki z dzika

z sosem śliwkowym,

ze smażonymi kopytkami

i jarmużem

Pierś z kurczaka z wolnego

wybiegu z kaszą kukurydzianą,

kalafior z serem pleśniowym 

Pół kaczki pieczonej,

karmelizowane jabłka

z żurawiną, pierożki gryczane,

burak 

Filet z pstrąga ze stawów

tucholskich smażony na

maśle klarowanym,

z kaszą kus kus

i gotowanymi warzywami

  

29,00 zł

55,00 zł

27,00 zł

44,00 zł

38,00 zł

Dania główne

Stripsy z kurczaka

w płatkach kukurydzianych

Delikatne cząstki dorsza

panierowane w mące żytniej 

Dodatki do zestawu dla dzieci

do wyboru po 1:

Łódeczki ziemniaczane, frytki,

ziemniak puree, ryż,

ziemniak z wody  

Surówka z marchewki i jabłka,

warzywa gotowane,

mieszanka sałat z warzywami

11,00 zł

13,00 zł

  5,00 zł

  

  4,00 zł

Menu dziecięce



Tradycyjny tatar z polędwicy

wołowej z piklami

i jajem przepiórczym

Szpinak, sałata strzępiasta

zielona i ciemna, kozi ser,

pomidor, ogórek

Małże nowozeladzkie zapieczone

w sosie pomidorowym

Makaron papardelle

z papryczką chili i warzywami     

  

        - z krewetkami 

Pierogi z jagnięciną zapieczone

z wędzonym serem (8 szt.)

  

34,00 zł

24,00 zł

26,00 zł

20,00 zł

26,00 zł

22,00 zł

Przystawki

Gruszka pieczona z kruszonką

podana z sosem wanilinowym

Sernik pieczony z białą czekoladą

Domowy jabłecznik z lodem

wanilinowym podawany na ciepło 

  

14,00 zł

15,00 zł

13,00 zł

Deser

Kawa Americano

Caffe Latte 

Espresso

Cappuccino

Herbata

Herbata jesienna

  8,00 zł
  
11,00 zł

  7,00 zł

  9,00 zł

  6,00 zł

12,00 zł

Napoje gorące

Cola, Fanta, Sprite, Tonic 0,2

Sok naturalny do wyboru

jabłko, pomarańcz, porzeczka,

grejpfrut, pomidor

Sok Fresh

Lemoniada do wyboru cytrynowa,

arbuzowa, lawendowa, ogórkowa

Kropla Beskidu

Burn 

  

  6,00 zł

  6,00 zł

12,00 zł
12,00 zł

  5,00 zł
10,00 zł

Napoje zimne



Piwo:

Tyskie 0,5

Tyskie 0,33

Książęce

Pilsner Urquel

Wódka:

Wyborowa 40ml

Absolut 40ml

Finlandia 40ml

Whisky:

Ballantine’s 40ml 

Johnnie Walker Red Label 40ml

Johnnie Walker Black Label 40ml

Jack Daniel’s 40ml 

Balvenie 40ml 

Cognac: 

Martell V.S 40ml

Martell V.S.O.P 40ml

Hennesy V.S 40ml

Rum, Tequila, Gin:

Bacardi 40ml 

Olmeca 40ml 

Bombay 40ml 

 

  

  

  8,00 zł
  5,00 zł  
  8,00 zł
  9,00 zł

  

  7,00 zł
  8,00 zł  
  8,00 zł
  

  

12,00 zł
18,00 zł  
11,00 zł
  
  

12,00 zł
13,00 zł  
12,00 zł
  

  

10,00 zł
10,00 zł  
20,00 zł
12,00 zł
20,00 zł
  

Alkohole


