
Zupy (Soups)

Rosół wołowo-drobiowy z makaronem 300ml 10,00zł 
(Beef broth with noodle)       
Tylko w weekendy i święta   
(Only weekends and holidays)

Zupa pomidorowa z ryżem 300ml   8,00zł 
(Tomato soup with rice)

Żurek zabielany z jajkiem 300ml    9,00zł 
(Traditional Polish soup made from  
fermented rye with egg)

Żurek zabielany z białą kiełbasą i jajkiem 300ml 13,00zł 
(Traditional Polish soup made from fermentem  
rye with sausage and egg) 

Pierogi domowe ręcznie robione  
(Handmade Dumplings)

Pierogi ruskie 12szt ze skwarkami    20,00zł 
(Dumplings with white cheese, potatoes and onion)

Pierogi z mięsem 12szt ze skwarkami   20,00zł 
(Dumplings with meat)

Dania dla dzieci (Dishes for children)

Naleśniki z nutellą/dżemem/powidłami  
i bitą śmietaną      18,00zł 
(Pancakes with nutella or jam and wheaped cream)

Nuggetsy z kurczaka, frytki, marchewka z jabłkiem  24,00zł 
(Chicken nuggets, chips, carrot with apple)

Zestawy obiadowe (Dinners)

Pstrąg sauté (30-40dkg), ziemniaki, surówka  39,00zł 
(Trout fried sauté, potatoes, salads)

Filet z pstrąga w panierce (bez ości), frytki, surówka  38,00zł 
(Fillet of trout fried in batter)

Kotlet schabowy, ziemniaki, kapusta zasmażana  28,00zł      
(Pork chop, potatoes, fried cabbage)                                                                               

Karkówka z grilla, frytki, surówka    28,00zł 
(Grilled pork neck, chips, salad)

Pierś  kurczaka w cieście naleśnikowym,  
ziemniaki, surówka     29,00zł 
(Chicken breast in cake)

Pierś  kurczaka z grilla, ziemniaki, surówka   29,00zł 
(Grilled chicken breast, potatoes, salads)                                                       

Pierś  kurczaka z grilla z sosem grzybowym,  
ziemniaki, surówka     35,00zł 
(Grilled chicken breast with mushroom sauce,  
potatoes, salads)

Polędwiczka wieprzowa z sosem grzybowym,  
kasza, surówka      37,00zł                               
(Pork tenderloin sauté with mushroom sauce)    

Desery (Desserts)

Szarlotka na ciepło z gałką lodów i bitą śmietaną  12,00zł 
(Warm apple pie with ice cream and whipped cream)

Panna Cotta z musem owocowym i bitą śmietaną         10,00zł                                 
(Panna Cotta with fruit mousse and whipped cream)

Lody Algida różne smaki do wyboru przy barze        od 4,00zł

Mięsa (Meat)

Kotlet schabowy  w panierce 130g    18,00zł 
(Pork chop)

Karkówka z grilla 140g     17,00zł 
(Grilled pork neck)

Pierś kurczaka z grilla 130g    18,00zł 
(Grilled chicken breast)

Pierś kurczaka w cieście naleśnikowym 130g  18,00zł 
(Chicken breast fried in cake) 

Pierś kurczaka z gilla z sosem grzybowym 170g  23,00zł 
(Grilled chicken breast with  sauce)

Polędwiczka wieprzowa sauté  
z sosem grzybowym 170g     25,00zł 
(Pork tenderloin with mushroom sauce)                                                   

Ryby (Fish)

Pstrąg sauté 300-400g     29,00zł 
(Trout fried saute)

Filet z pstrąga w panierce (bez ości)  ok. 150g  24,00zł 
(Fillet of trout fried in batter)

Dodatki (Additions)

Ziemniaki (Potatoes) 200g   6,00zł

Frytki (Chips / french fries) 150g    10,00zł

Ryż (Rice) 150g      6,00zł

Kasza (Groats)  150g     6,00zł

Pieczywo porcja (dwie kromki)    1,00zł 
(Two slices of bread)

Sos grzybowy      5,00zł 
(Mushroom sauce)

Surówki (Salads)

Marchewka z jabłkiem na słodko 150g   7,00zł 
(Carrot with apple sweet salad)

Surówka z kiszonej kapusty 150g     7,00zł 
(Sauerkraut salad)

Mizeria 150g      8,00zł 
(Cucumber salad with cream)
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Kapusta zasmażana 150g     7,00zł 
(Fried cabbage) 

Sałatki (Salads)

Sałatka pekińska 150g                   10,00zł 
(Mix sałat, pomidor, ogórek, papryka, oliwa z oliwek)                                                            
(Pekin salad; mix of salads, tomato, cucumber, paprika with 
olive oil)  

Sałatka grecka 400g    20,00zł  
(Mix sałat, pomidor, ogórek, papryka, ser 
Feta, oliwki czarne i zielone, oliwa z oliwek)                                                                                                                    
(Greek salad: mix of salads, tomato, cucumber,  
paprika, cottage cheese, black  and green olives with olive oil)                                                                                                                   

Sałatka Filip 400g     25,00zł                                                                     
(Mix sałat, pomidor, ogórek, papryka, grillowane ka-
wałki piersi kurczaka, jajko na twardo oliwa z oliwek)                                                                                                                               
(Filip salad: mix of salads, tomato, cucumber,  
paprika, grilled pieces of chicken breast, egg, olive oil)

Napoje gorące (Hot drinks)

Dzbanek Herbaty 0,8l (2-3 osoby)   15,00zł  
(A pot of tea for 2-3 person)

Herbata LIPTON 2g     7,00zł 
(Lipton Tea)      

Zielona herbata DILMAH 2g    7,00zł 
(Dilmah Green Tea)                                                                                      

Kawa parzona Lavazza 4g     8,00zł 
(Ground cofee)                                                                             

Kawa rozpuszczalna Jacobs 4g    8,00zł 
(Instant cofee)

Kawa z ekspresu 150ml     8,00zł 

Cappuccino 150ml     10,00zł

Duże Cappuccino 300ml     12,00zł

Latte Macchiato 300ml     12,00zł

Mleko 50ml      1,00zł 
(Milk)

Napoje zimne (Cold Drinks)

Pepsi 0,2l      5,00zł

Pepsi 0,5l       8,00zł

7 UP 0,5l       8,00zł

Mirinda Orange 0,5l      8,00zł

Lipton Lemon 0,5l     7,00zł

Lipton Peach 0,5l      7,00zł

Lipton Green Tea 0,5l      7,00zł

Woda Źródlana 0,5l  niegazowana     5,00zł 
(Steel Water)

Woda Źródlana 0,5l  gazowana    5,00zł 
(Sparkling Water)

Toma sok pomarańczowy 0,2l     5,00zł 
(Orange Juice)

Toma sok jabłkowy 0,2l      5,00zł 
(Apple Juice)

Toma nektar czarna porzeczka 0,2l   5,00zł 
(Blackcurrant Necktar)

Piwo z beczki (Draught beer)

Tyskie Gronie 0,3l     6,00zł

Tyskie Gronie 0,5l     7,00zł

Piwa butelkowe (Bottled beers)

Pilsner Urqell 0,5l    12,00zł

Tyskie Gronie 0,5l     8,00zł

Książęce Czerwony Lager 0,5l    8,00zł 

Książęce Złote Pszeniczne 0,5l    8,00zł

Lech Premium 0,5l     8,00zł

Dębowe Mocne 0,5l     8,00zł

Redd’s Jabłkowy (Apple beer) 0,4l    8,00zł

Redd’s Żurawina (Cranberry beer) 0,4l   8,00zł .

Piwo bezalkoholowe (Alkohol free beer)

Lech Free  0,33l      8,00zł

Lech Free Limonka z miętą 0,33l    8,00zł

Lech Free Pomelo-Grejpfrut 0,33l   8,00zł

Redd’s Mango Cytryna 0,4l   8,00zł

Sok do piwa (Juices to beer)

Malinowy (Raspberry) 20ml    1,00zł

Imbirowy (Ginger) 20ml     1,00zł 

Lokalne Polskie Wino – Winnica Kresy  
(Local Polish Wine)

JURA! RÓŻ! - wino różowe, półwytrawne, alk. 12%       
Skład: Rondo/Regent 
Butelka 750ml      70,00zł

SOLARIS - wino białe, półwytrawne, alk. 12%                         
Skład: Seyval Blanc + Solaris 
Butelka 750ml       70,00zł

Kieliszek 150ml       15,00zł

Płatność kartą tylko przy barzeZapraszamy
Poniedziałek - czynne tylko w wakacje 11.00-19.00
Wtorek - Niedziela 11.00-19.00

Zapraszamy
Poniedziałek - czynne tylko w wakacje 11.00-19.00
Wtorek - Niedziela 11.00-19.00


