
MENU



13 PLN

chleb / bread

ser żółty /
cheese

pasztet /
pate

pomidor /
tomato

dżem / jam
płatki
śniadaniowe /
cornflakes

masło / butter

wędlina / ham

ogórek /
cucumber

mleko / milk

serek topiony /
processed
cheese

kawa
i herbata /
coffee & tea

ŚNIADANIE

BREAKFAST
Poniedziałek
Monday

Wtorek
Tuesday

Środa
Wednesday

Czwartek
Thursday

Piątek
Friday

Sobota
Saturday

Niedziela
Sunday

jajko sadzone
fried egg

sałatka jarzynowa
vegetable salad

jajko w sosie śmietanowo
- majonezowym z koperkiem
boiled egg with
cream/mayonnaise sauce & dill

kiełbasa z cebulą
sausage with onion

jajecznica
scrambled eggs

parówki
frankfurters

twarożek z rzodkiewką
cottage cheese with radish

KOLACJA

EVENING MEAL

racuchy
drop scones

naleśniki
pancakes

fasolka po bretońsku
baked beans (dish consisting
of beans, sausage and thick
tomato sauce)

zapiekanki
toasties

ryż z jabłkami
rice with apples

bigos
sauerkraut-and-meat stew

spytaj co jest dzisiaj

a
s
k
 w

h
a
t 
is

 t
o
d
a
y

15 PLN

13 PLN

chleb / bread masło / butter

ser żółty /
cheese

wędlina / ham

pasztet /
pate

serek topiony /
processed
cheese

pomidor /
tomato

ogórek /
cucumber

dżem / jam

kawa
i herbata /
coffee & tea

ŚNIADANIE

BREAKFAST
Poniedziałek
Monday

Wtorek
Tuesday

Środa
Wednesday

Czwartek
Thursday

Piątek
Friday

Sobota
Saturday

Niedziela
Sunday

jajko sadzone
fried egg

jajko w sosie śmietanowo
- majonezowym z koperkiem
boiled egg with
cream/mayonnaise sauce & dill

kiełbasa z cebulą
sausage with onion

jajecznica
scrambled eggs

parówki
frankfurters

KOLACJA

EVENING MEAL

racuchy
drop scones

naleśniki
pancakes

fasolka po bretońsku
baked beans (dish consisting
of beans, sausage and thick
tomato sauce)

ryż z jabłkami
rice with apples

bigos
sauerkraut-and-meat stew

spytaj co jest dzisiaj

a
s
k
 w

h
a
t 
is

 t
o
d
a
y

15 PLN

sałatka jarzynowa
vegetable salad

omlet na słono
savory omelette

risotto



COŚ NA ZĄB ... CHOĆJAKIE ZAKĄSKI
Snap / Przystawki

TATAR z polędwicy wołowej po nasemu 18zł
Tatar of srloion / Tatar 

ŁOSCYPEK Z GORĄCEJ BLACHY z żurawiną 15zł
Grilled regional cheese with cranberry / ser górski wędzony

MOSKOLE z masłem czosnkowym 8zł 
Boiled potatoes pancake with Garlic butter / 
placki ziemniazczane z gotowanych ziemniaków 
z masłem czosnowym

PAJDA CHLEBA ZE SMALCEM i ogórkiem kiszonym 5zł
Bread with lard and Polish brined – pickled cucumber /
Kromka chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym

POLEWKI
Soup / Zupy

Spytajcie co dziś warzone, to bedzie to. 6zł
Soups cooked today / zupy dnia 



HRUBSE JADŁO... 
z grulami/frytkami/ryżem i surówką

Main course with potatoes/chips/rice and salad
Obiad z ziemniakami/ frytkami/ ryżem i surówką 

CYCEK Z PIERZAKA 17zł
Chicken breast/ Pierś z kury

DUSZONY KARK Z WIEPRZA 17zł
Neck of pork / Karczek wieprzowy

SCHABOWY Z KOBANA 18zł
Pork chop / Schabowy wieprzowy

GULAŚ Z KARKU ROBIONY 17zł
Goulash / Gulasz na karczku i nie tylko

PIERZAK NA PATYKU 17zł
Shashlik / Szaszłyk drobiowy

KĘSIWO Z POTOCKA 16zł
Mintage/ Mintaj



OBIAD DNIA

18zł (PLN)

P
on

ie
dz

ia
łe

k
M

on
da

y

Rosół z makaronem
Broth with noodles

Spaghetti z sosem bolognese,

Spaghetti bolognese, compote

W
to

re
k

Tu
es

da
y

Kwaśnica z ziemniakami

Barberry with potatoes

Kotlet mielony z ogórkiem

kiszonym i ziemniaczkami, kompot

Meat patty, pickled cucumbers
potatoes, compote

Ś
ro

da
W

ed
ne

sd
ay

Barszcz czerwony z ziemniakami

Red borsch with potatoes and egg

Gulasz z kasz gryczaną i ogórkiem
kiszonym, kompot

Goulash, buckwheat,

kompot

i jajkiem

pickled cucumbers, compote

C
zw

ar
te

k
Th

ur
sd

ay

Pomidorowa z makaronem
Tomato soup with noodles

Schabowy, ziemniaki,

Pork chop, potatoes,
cucumber salad, compote

P
ią

te
k

Fr
id

ay

Jarzynowa z ziemniaczkami
Vegetable soup with potatoes

Mintaj z surówką i ziemniaczkami,

Walleye pollock (fish), potatoes, salad,
compote

S
ob

ot
a

S
at

ur
da

y

Ogórkowa z ryżem
Cucumber soup with rice

Karczek grillowany, surówka
i ziemniaczki, kompot

Neck of pork, potatoes, salad,

N
ie

dz
ie

la
S

un
da

y
Żurek z jajkiem i ziemniakami

Sour soup on Polish style
with egg and potatoes

Kotlet z kurczaka z surówką
i ziemniaczkami, kompot

Chicken breast, potatoes, salad,
compote

mizeria, kompot

kompot

compote

DINNER OF THE DAY



KĘSIWO Z BRYJI 
Flour dishes / Dania mączne i nie tylko:)

NALEŚNIKI / Pancakes 8zł

PANKEJKSY / American pancakes 7zł

RACUCHY/ Pancakes with apple 6zł

MLEKO Z PŁATKAMI / Cereal with milk 4zł

LEPIONKI PO 10 szt 
Dumplings / Pierogi po 10 szt

PIEROGI Z MIĘSEM / Dumplings with meat 12 zł

PIEROGI RUSKIE / Dumplings with salty white cheese 10 zł

PIEROGI Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI / 10 zł
Dumplings with sauerkraut and mushrooms

PIEROGI ZE SZPINAKIEM / 12 zł
Dumplings with spinach

PIEROGI Z BRYNDZĄ  / 12 zł
Dumplings with regional white cheese

PIEROGI BACOWSKI MIX  /  Mix dumplings 15 zł

PIEROGI Z JAGODAMI / Dumplings with berries 12 zł

PIEROGI Z TRUSKAWKAMI/ 12 zł
Dumplings with strawberries



NA CESTE JADŁO
Fast food/ Barowe

Hot Dog 4,50zł

Hamburger 5,50zł

Zapiekanka / Casserole 4,50zł

Frytki / French fries 4,50zł

Frytki spadolini / French fries with cheese 5,00zł

Ketchup 0,50zł

SMAKOŁYKI
Desserts / Desery

JABŁKO/GRUSZKA NA CIEPŁO 
z lodami i bitą śmietaną 12zł
APPLE / PEAR WARM 
with ice cream and whipped cream

PUCHAREK LODOWY 10zł
Ice cream with whipped cream 

GOFRY z cukrem pudrem 4zł
Waffles with icing sugar

*bita śmietana/ whipped cream 1zł
*polewa / icing 0,50zł
*owoce /fruits 1zł



NAPITKI  DLA ZMARZNIYNTYK
Warm drinks / Napoje ciepłe

KOMPOT/ Compote 1,50zł

Herbata / tea 3zł

Herbata smakowa / Taste tea 4zł

Czekolada na gorąco / Hot chocolate 5zł

Kawa parzona/ rozpuszczalna 3zł
Instant coffee/Brewed coffee

KAWY Z EKSPRESU: 
Coffee from the coffee machine:

* Espresso 4zł

* Kawa biała / czarna 5zł
   White / black Coffee 

* Cappucino 6zł

* Latte 7zł



NAITKI  DLA ZAGRZANYCH
Cold drinks / Napoje zimne 

KAWA/ CZEKOLADA MROŻONA 
z lodem i bitą śmietaną/ 8zł
COFFEE / CHOCOLATE FROZEN
With ice and whipped cream

sok (różne smaki) 4zł

woda gazowana 0,5L 3zł

woda niegazowana 0,5L 3zł

Pepsi 0,5L 4,50zł

Pepsi Light 0,5L 4,50zł

7Up 0,5L 4,50zł

Mirinda 0,5L 4,50zł

Lipton 0,5L 4,50zł

Pepsi 1L 5,50zł

Woda 1,5l 4zł



NA BACIARKĘ
Beer/ Piwo

Żywiec lane 0,5l 6zł
Beer on draught 0,5l

Żywiec lane 0,3l 5zł
Beer on draught 0,3l

Sok do piwa / Syrup 1zł

PIWO BUTELKA:
Beer in bottle:

Tyskie 0,5L 6zł

Henken 0,5l 6zł

Warka Radler 0,5l 6zł

Dziki Sad 0,4L 6zł

Desperados 0,4L 7zł

Cydr 0,33L 6zł 


