Startery
Wątróbka cielęca smażona z truskawkami, podana na chałce
smażonej w maśle z miodem

21 zł

Sałatka z truskawkami, granatem, młodą rukolą i serem
korycińskim

34 zł

Kruche liście sałaty z wiejskim kurczakiem, domowym
jogurtem i wędzonym serem, podane z domowymi grzankami

24 zł

Klasyczny, siekany tatar z regionalnej polędwicy, z ogórkiem

30 zł

i grzybami oraz musztardą
Szparagi w sosie holenderskim z jajkiem w koszulce

32 zł

Sałatka ze szparagami oraz młodymi ziemniakami,
tuńczykiem, oliwkami i suszonym pomidorami

32 zł

Zestaw przekąsek: skrzydełka w ostrej marynacie, mozzarella
w panierce, cebulka w cieście piwnym, kalmary smażone,
papryczki faszerowane, sos bbq oraz czosnkowy

30 zł

Skrzydełka (15szt.) na ostro podane z sosem
bbq oraz frytkami

16 zł

Quesadilla z kurczakiem, serem, papryką, czerwoną cebulą,
podana z sosem czosnkowym i pomidorowym

17 zł

Zupy
Żurek na domowym zakwasie, z ręcznie robioną białą
kiełbasą oraz chipsami z boczku

14 zł

Rosół z kury wolno wybiegowej z domowym makronem,
warzywami palonymi i oliwą z młodych ziół

10 zł

Zupa z młodej botwinki z tymiankiem i fetą

14 zł

Chłodnik ogórkowy z miętą

12 zł

Dania główne
Kotlet schabowy z młodą kapustą i ziemniakami

26 zł

z koperkiem
Policzki wołowe z puree ziemniaczanym i warzywami

35 zł

w sosie własnym
Pęczotto z młodą kapustą, szparagami oraz dymką

24 zł

Sandacz z salsą z młodej botwiny, szparagami i porem

40 zł

podany z pęczotto ziołowym
Kurczak marynowany w ziołach i czosnku
niedźwiedzim z chrupiąca skórką, z smażonymi młodymi
ziemniakami i sałatką wiosenną

35 zł

Makaron z wiejskim kurczakiem oraz boczkiem,
młodym groszkiem i szczypiorkiem w kremowym sosie

26 zł

Pierogi
Pierogi z ziemniakami, okrasą i śmietaną

19 zł

Pierogi z truskawkami oraz redukcją śmietanową

24 zł

Pierogi z botwinką i młodym szpinakiem oraz serem feta

27 zł

Desery
Szarlotka z lodami

12 zł

Kruszonka bezowa z truskawkami oraz mascarpone

14 zł

Deser z prawdziwych lodów z owocami i bitą śmietaną

16 zł

Tiramisu z truskawkami

18 zł

Pizza
Paprotnia

18 zł

pomidorki cherry, ser mozzarella, sos
Piotrowice

20 zł

szpinak, jajko, czosnek, ser mozzarella, sos
Pawłowice

20 zł

szynka, ananas, kukurydza, ser mozzarella, sos
Długowola

21 zł

szynka, pieczarki, ser mozzarella, sos
Brzeźce

25 zł

kurczak, pomidorki cherry, rukola, ser mozzarella, sos
Rokitnia

26 zł

gyros z kurczaka, kolorowa papryka, biała cebula
oraz korniszon, ser mozzarella, sos
Puławy

26 zł

rukola, czerwona cebula, tuńczyk, kapary,
ser mozzarella, sos
Stężyca

27 zł

boczek, karkówka, szynka, cebula, majeranek,
ser mozzarella, sos
Nadwiślanka

25 zł

pikantne pepperoni, oliwki czarne, jalapeno,
ser mozzarella, sos
Dęblin

25 zł
pomidor, brokuł, ser lazur, czerwona cebula,

ser mozzarella, sos
Ryki

28 zł
kompozycja własna (6 składników)

Napoje zimne
Pepsi / Mirinda / 7UP

0,2l

5 zł

Górska Natura niegazowana / gazowana

0,3l

4 zł

Lipton Ice Tea cytrynowa

0,2l

5 zł

0,2l/1l

5 zł/15 zł

0,2l

15zł

Sok pomarańczowy / jabłkowy / grejpfrutowy
/ z czarnej porzeczki
Sok wyciskany pomarańcz – grejpfrut

Napoje gorące
Herbata Dilmah

6 zł

Espresso

5 zł

Kawa czarna / Kawa z mlekiem

7 zł

Cappuccino

8 zł

Kawa latte

9 zł

Piwa
Perła z beczki

0,3l/0,5l

4 zł/6 zł

Perła w butelce
Export/Chmielowa/Miodowa

0,5l

7 zł

Żywiec bezalkoholowy

0,5l

6 zł

Perła Koźlak

0,33l

6 zł

Lech Free Limonka

0,33l

5 zł

Nemiroff Oryginal / Delikat

40ml/0,5l

6 zł/70 zł

Wyborowa

40ml/0,5l

5 zł/60 zł

Stock

40ml/0,5l

6 zł/60 zł

Chopin Rye

40ml/0,5l

8zł/120zł

Chopin Potato

40ml/0,7l

9zł/150zł

Chopin Blended

40ml/0,7l

11zł/180zł

Wódki

