
 

 

Restauracja czynna 
od godz. 12:00 do 22:00 

Restaurant’s serving time 
from 12:00 till 22:00 

 
 

Drodzy Goście, uprzejmie informujemy, iż 

śniadania wydawane są 

od poniedziałku do piątku 

od godz. 7:00 do 10:00 

w weekend 

od godz. 8:00 do 11:00 

cena zestawu 19.99 PLN 

 

Dear Guests, 

Please be informed that breakfast is served from Monday to Friday 

between 7:00- 10:00 

on weekends between 8:00- 11:00 

cena zestawu 19.99 PLN 

 

 

 

Lunch is served between 13:00- 17:00 

lunch dnia podajemy 

od godz.13:00 do 17:00 

od poniedziałku do piątku 

cena zestawu 24.99 PLN



 
 

 

Przystawki /Starters 
 

Śledź tradycyjny podany w oleju lnianym z cebulka 18.00 zł 
Traditional herring in linseed oil with onion  

Deska serów pleśniowych (dla dwóch osób) 33.00 zł 
Cheese board (for two person)  

Krewetki tygrysie smażone na maśle z czosnkiem i chilli podane 35.00 zł 
na rukoli (8 szt)  
Tiger prawns fried in butter with garlic and chilli served on rocket (8 pieces)  

Tatar wołowy z cebulą, pieczarkami marynowanymi oraz 25.00 zł 
ogórkiem kiszonym   
Steak tartare with onion, marinated button mushrooms and pickled 
cucumber 
 
 
 
 
 

Salatki /  Salads 
 

Sałatka grecka 20.00 zł 
Geek salad  

Sałatka z wątróbką drobiową, warzywami oraz parmezanem 23.00 zł 
podawana z sosem żurawinowo-pomarańczowym  
Salad with chicken liver, vegetables and parmesan served with cranberry  
and orange sauce  

Sałatka z grillowaną piersią kurczaka warzywami oraz prażonymi 24.00 zł 
migdałami podawana z sosem balsamicznym  
Salad with grilled chicken breast with vegetables and roasted almonds  
served with a balsamic sause  

 

Mix sałat z warzywami polanymi sosem winegret 9.00 zł 
Mixed salad with vegetables topped with vinaigrette sauce  



 
 

 

Zupy /  Soups 
 

Żurek w chlebku (400 ml) 18.00 zł 
Traditional sour rye soup served in bread  

Bulion z makaronem i natką pietruszki (250ml) 9.00 zł 
Chicken broth with pasta and parsley  

Gulaszowa z ziołami i parmezanem (450ml) 18.00 zł 
Goulash with herbs and parmesan cheese  

Zupa dnia (250ml) 8.00 zł 
Soup of the day  

Flaczki królewskie (450ml) 17.00 zł 
Tripe soup  
 
 
 
 
 

Dania Glówne /Main Course 
 

Pierś z kurczaka grillowana w bekonie z sosem miodowo- 30.00 zł 
musztardowym podana z ryżem basmati i sałatką szefa kuchni  
Grilled bacon wrapped chicken breast in honey and mustard sauce served  
with basmati rice and chef's salad  

Schab z kosteczką podawany na kiszonej kapuście 29.00 zł 
w towarzystwie ziemniaczanych talarków  
Pork chop with bone served on a cabbage accompanied by potato talars  

Żeberka pieczone w piwie z sosem pieczeniowym podawane 33.00 zł 
z kopytkami i buraczkami zasmażanymi  
Roast rib with beer and gravy served with kopytka and fried beetroots  

Kaczka confit w żurawinie i pomarańczy podana z ziemniaczkami 39.00 zł 
drwala i modrą kapustą  
 
Duck confit with cranberries and oranges served with backed potatoes and 
red cabbage 



 
 
 
 
 
 
 

Ryby/Fish 
 

Świeży łosoś pieczony podany z concasse, w towarzystwie brokuł 34.00 zł 
i frytek  
Fresh baked salmon served with concasse, accompanied by broccoli and  
french fries  

Pieczony pstrąg faszerowany serem i pomidorem podawany 32.00 zł 
z kaszą bulgur i liśćmi szpinaku  
Baked trout stuffed with cheese and tomato served with bulgur and spinach  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Makarony / Pastas 
 

Spaghetti carbonara z rukolą i parmezanem 23.00 zł 
Spaghetti carbonara with rocket and parmesan cheese  

Spaghetti bolognese podawane ze świeżą bazylią i parmezanem 24.00 zł 
Spaghetti bolognese served with fresh basil and parmesan cheese  

 

Penne z kurczakiem podawane z suszonymi pomidorami 24.00 zł 
i creme fraiche  

Penne with chicken served with sun-dried tomatoes and creme fraiche  

Gnocchi podawane w towarzystwie czosnku, kwaśnej 23.00 zł 
śmietany i pomidorków cherry  
Gnocchi with garlic, sour cream and cherry tomatoes  



 
 
 
 
 
 
 

Menu Dzieciece /  
Kid’s menu  

Ketchup 7.00 zł 
Zupa pomidorowa z ryżem oraz marchewką  
Tomato soup with rice and carrot  

Abecadło 7.00 zł 
Domowy rosół z makaronem, marchewką oraz pietruszką  

Kids’ soup  
Homemade chicken broth with noodles, carrot and parsley  

Pulpeciki mięsne w sosie pomidorowym z ziemniaczkami 15.00 zł 
i surówką sezonową  
Meatballs in tomato sauce with potatoes and seasonal salad  

Zestaw małego Herkulesa 15.00 zł 
Nuggetsy z kurczaka w złocistej panierce z frytkami oraz marchewką baby  

Little Hercules meal 
Chicken fingers in golden crust with fries and baby carrots 
 
 
 
 

 

Desery /  Dessert 
 

Puchar lodowy z bitą śmietaną, owocami i miętą 14.00 zł 
Ice cream with whipped cream, fruit and mint  

Szarlotka domowa z gałka lodów waniliowych 14.00 zł 
Homemade apple pie with a vanilla ice cream  

Ciasto domowe 10.00 zł 
Homemade cake   


