
ZUPY: 

 

250ml Rosół z gęsi i borowików z kluseczkami tymiankowymi.1,2,6,8//SMAKI DOLNEGO ŚLĄSKA/16zł/ 

250ml  Żurek z jajkiem.1,2,5,6,8(16zł) 

250ml Flaczki wołowe ze świeżym majerankiem.6,8(14zł) / bez laktozy*/ 

PRZYSTAWKI: 

310g ZAGRYCHA DO KIELICHA – mini porcje (ozorek, pajda ze smalcem, śledź)1,2,3,4,6,7,10,11/28zł/ 

200g Ozorek cielęcy w sosie z piklowanych warzyw z musem chrzanowym.1,2,6,8,11/ bez 

glutenu*/26zł/ 

150g Tatar wołowy z jajkiem przepiórczym i dodatkami. 2,6,10/ bez glutenu*/ 23zł 

210g Śledź marynowany w owocach lasu z gałązkami sosny.3,6,11/ bez glutenu*/22zł/ 

200g Pajda chleba ze smalcem kiszonym ogórkiem i piklowaną cebulką.1,2,4,6,7,10(8zł) SMAKI 

DOLNEGO ŚLĄSKA 

VEGE-240g Wegetariańskie leczo z pieczarkami /bez glutenu/ bez laktozy*/ FIT/16zł/ 

VEGE--140g Zapiekany kozi ser z Koziej Łąki z chutneyem z prażonych jabłek i pieczonych buraków   

/bez glutenu/ bez laktozy*/ FIT /SMAKI DOLNEGO ŚLĄSKA/25zł/ 

*DO WSZYSTKICH PRZYSTAWEK I SAŁATEK PODAJEMY PIECZYWO I MASŁO KTÓRE ZAWIERA LAKTOZĘ 

I GLUTEN./ na życzenie podajemy zamienniki bez alergenów. 

SAŁATKI: 

230g  Sałatka z boczkiem i cieciorką na ciepło z dresingiem miodowo-musztardowym. /bez glutenu/ 

bez laktozy*/9,11/21zł/ 

VEGE- 300g Sałatka z kaszy jaglanej z wędzonym twarogiem i piklowanymi warzywami. FIT/1,6,9,11 / 

bez glutenu*/18zł/ 

DANIA GŁOWNE: 

400g Sztuka mięsa (Goleń wołowa) w sosie chrzanowym z puree ziemniaczanym i zasmażaną 

kapustą. bez glutenu*/ 6,9,11/34zł/ 

370g Rumsztyk barani z czosnkiem i cebulką, smażone boczniaki z kwaśną śmietaną i kluski śląskie w 

sosie pieczeniowym.1,2,5,6,8/SMAKI DOLNEGO ŚLĄSKA/37zł/ 

380g Filet kurczaka kukurydzianego z kopytkami w sosie serowym z ,,Kamienno Górskiego Sera 

Pleśniowego’’ i karmelizowaną marchewką w miodzie z czarnuszką.1,2,6/34zł/ 

420g Sznycel wieprzowy z jajkiem sadzonym i sałatką ziemniaczaną.1,2,5,6,8,10/29zł/ 

420gSmażony pstrąg z puree ziemniaczanym i warzywami korzeniowymi smażonymi na palonym 

maśle.1,3,6,10 /DZIEDZICTWO KULINARNE/34zł/ 

VEGE-330g Pierogi ruskie okraszone cebulką1,2,6/19zł/ 



330g Pierogi z mięsem okraszone cebulką.1,2,6,8(23zł) 

DESERY: 

Creme brule 100g/ 2,6/ 12zł/ 

Panna cotta z owocami 100g/6/12zł/ 

Strudel jabłkowy z sosem waniliowym 120g/ 1,2,4,6,7,10/18zł/ 

 

ALERGENY: 1 ZBOŻA, 2 JAJA, 3 RYBY, 4 ORZECHY ZIEMNE, 5 SOJA, 6 MLEKO, 

7 ORZECHY WŁOSKIE, 8 SELER, 9 GORCZYCA, 10 SEZAM, 11 DWUTLENEK 

SIARKI, 12 ŁUBIN, 13 MIECZAKI, 14 SKORUPIAKI. 
 


