
 

 

Przystawki 

Śledź litewski pod kożuszkiem        12,00 zł  

Carpaccio Hajera         22,00 zł  

Krupniok z plackiem ziemniaczanym, przekładany kapustą kiszoną    14,00 zł 

Podpłomyk pszenny z dipami (zapytaj kelnera o dipy dnia)    12,00 zł 

Zupy 

Rosół z kołdunami/makaronem        12zł/8zł 

Barszcz z czeburekiem          12,00 zł 

Chłodnik litewski (sezonowo)        12,00 zł 

Żurek śląski          12,00 zł 

Zupa krem z dyni         10,00 zł  

Zupa grzybowa z lanym ciastem        13,00 zł 

Sałatki 

Sałatka z serem dziugas         17,00 zł  

(zielone sałaty, orzechy prażone, pomidory koktajlowe, cebula czerwona, dip winogronowy) 

Sałatka z grillowaną wołowiną         22,00 zł 

(zielone sałaty, pomidor, ogórek, cebula, kukurydza, jajko w koszulce) 

Sałatka z kurczakiem          19,00 zł 

(zielone sałaty, pomidor, ogórek, cebula, kukurydza, grzanki) 

Szałot śląski           14,00 zł 

Mix sałat z dressingiem Szefa Kuchni        14,00 zł 

 



Dania główne 

Cepeliny z mięsem wieprzowym lub twarogiem      19,00 zł 

Rolada śląska wołowa z kluskami i modrą kapustą      38,00 zł 

Żeberka na kapuście zasmażanej podane z ziemniakiem faszerowanym pieczarkami  35,00 zł 

Pierś z kaczki z nutą rukoli, kopytkami marmurkowymi i puree z kapusty czerwonej  42,00 zł 

Policzki wieprzowe duszone w warzywach z sosem demi-glas podane    32,00 zł 

z karmelizowanymi buraczkami i puree szczypiorkowym  

Chrupiące placki ziemniaczane z gulaszem wołowym     28,00 zł  

Żemaicziu bliny z sosem śmietanowo-cebulowym      17,00 zł 

Kołduny w sosie śmietanowo-cebulowym       24,00 zł 

Dania roślinne 

Gulasz z ciecierzycy z warzywami podany z chrupiącym podpłomykiem   21,00 zł 

Risotto grzybowe z rukolą i prażonymi migdałami      26,00 zł 

Ryby 

Polędwica z dorsza z konfiturą z czerwonej cebuli z szpinakowym puree   36,00 zł 

i pieczonym kalafiorem  

Świeża ryba w zależności od tego, co złowi Szef Kuchni z dodatkami 

(zapytaj kelnera) 

Dzieci 

Rosół z pulpecikami         10,00 zł 

Tortilla z kurczakiem i warzywami        14,00 zł 

Naleśniki z czekoladą na owocach leśnych       14,00 zł 

Kołduny z indyka polane masłem        16,00 zł 

„Drobiowe marzenie” podane z domowymi frytkami i marchewką    18,00 zł 

Słodkości 

Ciasto dnia z kawą         10,00 zł 

Szpajza (zapytaj kelnera o smak)       12,00 zł 

Sękacz z lodami          15,00 zł 

Owoce zapiekane pod kruszonką lub bezą        15,00 zł 


