MENU

MENU
PRZYSTAWKI
Pstrąg wędzony ze Starej Rzeki

150g/29,00 PLN

podany na grzance z masłem ziołowym

200g/27,00 PLN
Pstrąg ze Starej Rzeki w zalewie
słodko kwaśnej, pieczywo własnego wypieku
150g/26,00 PLN
Sery regionalne
podane na grzankach z żurawiną błotną, oraz
regionalną melasą "Fjut"

DANIA GŁÓWNE MIĘSNE

200g/44,00 PLN

Policzki wołowe w sosie własnym
buraczki marynowane, ziemniaki

250g/ ½ szt/46,00 PLN
Kaczka pieczona w majeranku
z masłem, kapustą modrą, kluskami ziemniaczanymi
Golonka pieczona z tartym chrzanem
musztarda z naszej spiżarni, kapusta zasmażana,
ziemniaki gotowane

200g/47,00 PLN

Sarna zapiekana z kurkami i szparagami
w śmietanie, ziemniaki pieczone z rozmarynem

200g/49,00 PLN

Gulasz z jelenia w sosie własnym

200g/46,00 PLN

DANIA DLA DZIECI

maślaki w śmietanie, kluski ziemniaczane

Pstrąg świeży ze Starej Rzeki z pieca
ziemniaki pieczone w ziołach, cacyki

200g/42,00 PLN

Filet z kurczaka saute w sosie figowym
pikle z naszej spiżarni, ziemniaki

150g/33,00 PLN

300g/24,00 PLN

Borowieckie żeberka wieprzowe na miodzie
ziemniaki pieczone, pikle z naszej spiżarni, sos

220g/47,00 PLN

Rosół z kołdunami wołowymi
lub ze swojskim makaronem

300g/21,00 PLN

Tradycyjny schabowy z kością
ziemniaki gotowane z masłem, kapusta zasmażana

350g/47,00 PLN

Borowikowa
z kluseczkami lanymi

300g/23,00 PLN

Karp smażony
ziemniaki z masłem, ogórki z naszej spiżarni

350g/48,00 PLN

Staropolska babka ziemniaczana w boczku
podawana na kapuście zasmażanej, z grzybami
marynowanymi

350g/38,00 PLN

ZUPY
Borowiacka czarnina
z kluskami ziemiaczanymi i kaczką

Grzybowa na soku z kapusty
podawana ze swojskim makaronem

200g/22,00 PLN

DANIA GŁÓWNE

SAŁATKI
Mix sałat z serami regionalnymi
z żurawiną błotną i grzankami

150g/29,00 PLN

Mix sałat z wątróbką z gęsi
w śmietanie ze świeżym tymiankiem

150g/34,00 PLN

Pierogi z gęsi z okrasą

6 szt./350g/32,00 PLN

Pierogi z jagodami z kwaśną śmietaną

6 szt./250g/26,00 PLN

Pierogi z dziczyzny
jeleń, sarna, dzik

6 szt./250g/34,00 PLN

Pappardelle z borowikami
w śmietanie

6 szt./250g/34,00 PLN

Rosół ze swojskim makaronem

150ml/15,00 PLN

Pomidorowa ze swojskim makaronem

150ml/15,00 PLN

Polędwiczki z kurczaka panierowane lub saute

100g/22,00 PLN

ogórek zielony ze śmietaną, ziemniaki gotowane

Pierogi z jagodami z bitą śmietaną

3 szt. 120g/14,00 PLN

Pierogi z twarogiem na słodko

3 szt. 120g/14,00 PLN

DESERY
Gofry z bitą śmietaną z konfiturą z jagód

100g/18,00 PLN

Sernik Szefa

150g/23,00 PLN

Ciasto sezonowe

150g/21,00 PLN

Lody z bitą śmietaną i owocami

120g/19,00 PLN

NAPOJE
Kompot w dzbanku
na bazie sezonowych owoców

0,7l/17,00 PLN

Lemoniada

0,7l/14 ,00 PLN

Coca-Cola/ Fanta/ Sprite/ Tonic

0,25l/7,00 PLN

Woda gazowana/ niegazowana

0,33l/7,00 PLN

Sok pomarańczowy/ jabłkowy

0,25l/7,00 PLN

Wykaz alergenów i składników dostępny
u obsługi

