PIZZA

PRZEKĄSKI / SNACKS

30 cm 50 cm

Chleb ze smalcem
Bread with lard and pickled cucumbers

10 zł

Frytki 200 g/ French fries

10 zł

Frytki zapiekane mozzarella 200g 7,6,
French fries baked with chees

15 zł

Nachos z salsą lub sosem serowym 1,7
Nachos with salsa or cheese sauce

10 zł

Burger Klasyczny / Classic burger 1, 3, 7,9,6,
(100% wołowina, pomidor, ogórek, sałata, ser topiony,
sos czosnkowy)
Classic beef burger, tomato, cucumber,
lettuce, processed cheese, garlic sauce,

21 zł

Burger wołowy z serem twarogowym z chilli 1,3,6,7,9,
(bekon, rukola, pomidor, ogórek, czerwona cebula,
sos BBQ z czerwonym winem)
Beef burger with cottage cheese
with chilli, bacon, arugula, tomato, cucumber, red onion,
BBQ sauce

25 zł

Burger wołowy z sadzonym jajkiem,1,3,6,7,9
(bekon, ogórek kiszonym, sałata masłowa, pomidor,
czerwona cebula, sos piwny) Beef burger with fried egg,
bacon, pickled cucumber, butter lettuce, tomato,
red onion, beer sauce

26 zł

1,3,6,9,

Margherita1,7
sos pomidorowy, mozzarella, oregano, świeża bazylia

45 zł

21 zł

53 zł

21 zł

53 zł

24 zł

56 zł

21 zł

53 zł

23 zł

55 zł

Tomato sauce, mozzarella, oregano, fresh basil

Diavola1,7
sos pomidorowy, mozzarella, salami
Tomato sauce, mozzarella, salami

Inglesina1,7
sos pomidorowy, mozzarella, szynka parmeńska,
parmezan, rukola pomidory koktajlowe.
Tomato sauce, mozzarella,Parma ham,
parmesan, arugula, cherry tomatoes

Quattro Stragioni1,6,7
DZIELONA NA CZTERY CZĘŚCI
sos pomidorowy, mozzarella, oliwki,szynka parmeńska
karczochy,pieczarki./
Tomato sauce, mozzarella, olivesParma ham,
artichokes muschrooms

MENU

Prosciutto e Funghi
sos pomidorowy, mozzarella, prosciutto, pieczarki
1,7

Tomato sauce, mozzarella, prosciutto, mushrooms

Pepperoncini 1,7
sos pomidorowy, mozzarella, salami picante, oliwki,
Tomato sauce, mozzarella,salami picante, olives oregano

2 zł

SOSY: czosnkowy7, ketchup
Dodatkowa porcja wołowiny do dowolnego burgera180g
An additional portion of beef to any burger + 180g

10 zł

Deska Piwowara 1,10,3,6 (wędliny własnego wyrobu)
Brewer’s board – home-roasted meat and sausage)

36 zl

Pizza pół na pół (prócz Quattro Stragioni)

Sałatka z serem pleśniowym, arbuzem, rukolą,orzeszkami1,3,67,8, 25 zł
w sosie cytrynowo miętowym Salad with blue cheese,
watermelon, arugula, and peanuts in lemon mint sauce
Sałatka z grillowanym kurczakiem, rukolą, 1,3,7,9
pomidorkami, serem feta, cytrynową oliwą z oliwek
i grzankami
Salad with chicken, arugula, tomatoes, feta cheese,
olive oil, toast

16 zł

22 zł

CALZONE
Calzone z szynką 1,6, 7
serem, sosem pomidorowym
Calzone with ham, mozzarella and tomato sauce

20 zł

Calzone z pesto i mozzarellą 1,6,7
Calzone with pesto and mozzarella

20 zł

Z zamówieniem zapraszamy do baru

Please order at the bar

DANIA GŁÓWNE/ MAIN COURSES

PRZYSTAWKI/ STARTERS

Grillowany ser camembert
serwowany na sosie żurawinowym,
podany z tostem i sałatą
served on crunberry sauce served with toast
and fresh salad
7,6, 1

Carpaccio wołowe 9,6,1,7
marynowana wołowina, serwowana z oliwą z oliwek,
oliwkami, parmezanem, rucolą oraz grzanką
Marinated beef filet, olive oil, parmesan , rocket salad,
olives, marinated mushrooms, and bread
Śledzik z cebulką w oleju 4,6,1
Herring fillet with onion in oil and bread

16 zł

19 zł

14 zł

12 zł

Pucharek lodowy z owocami i bitą śmietaną3, 7,5,8
Ice cream with fruits anh cream

37 zł

48 zł

DESERY/ DESSERT

Ciasto domowe 1,3,5,6,7,8,11
Homemade cake

Karkówka z grilla z sosem BBQ,1,6,7,9,10
ziemniakiem pieczonym i warzywami grillowanymi
Grilled pork steak with BBQ sauce, baket potatoes
and grilled vegetables

14 zł

ZUPY/ SOUP
Krem z pieczonego kalafiora 6,7,9
z chipsem bekonowym
Cream of roasted cauliflower soup with bacon chips

16 zł

Zupa z grillowanych pomidorów 7,9,6
z kwaśną śmietaną i rukolą
Grilled tomato soup with sour cream and rucola

15 zł

Filet z kaczki z grilla w sosie z czarnych porzeczek, ,7,6,9
purée ziemniaczane, grillowane pomidory
Duck fillet with black kurrant sauce, purée potato
and mix grilled tomatoes
Schab z grilla w sosie musztardowym, 1,3,6,7,9
z gotowanymi ziemniakami ze skórką,
i warzywami grillowanymi
Grilled pork chop in mustard sauce, potatos with skin,
grilled vegetables

38 zł

Filet z kurczaka z kostka z grilla 230g 1,3,6,7,9,10
serwowany z frytkami, świeżymi warzywami
i sosem czosnkowym
Chicken fillet with french fries, fresh vegetables
with Garlic sauce

39 zł

Pstrąg smażony z masłem ziołowym 1,4,7,9
frytkami i sałatą
Fried trout with Garlic & herbs butter, french fries
and lettuce

34 zł

Patera mięs z grilla dla 6 osób
grilled meat board for 6 people
(Karkówka x 2, filet z kurczaka x 2, kiełbasa z grilla x 2,
frytki, ziemniaki pieczone, mix sałat ze świeżymi warzywami)
(Pork neck x 2, chicken fillet x 2, grilled sausage x 2,
French fries, baked potatoes, mixed salad
with fresh vegetables
1,3,6,7,9,

120zł

ORGANIZUJEMY:
PRZYJĘ CIA WESELNE
OBIADY Ś LUBNE
IMIENINY
URODZINY
CHRZCINY
KOMUNIE
STYPY
ORAZ
LUNCHY, KOLACJE BIZNESOWE
I SPOTKANIA DLA FIRM
Do dyspozycji naszych gości są dwie w pełni
wyposażone sale konferencyjno – bankietowe,
centrum fitness oraz 13 gustownych pokoi
hotelowych

ZAPRASZAMY !
MAKARON/ PASTA
Makaron ze szpinakiem,1,7
orzechami w sosie śmietanowym
Pasta with fresh spinat, nuts and creamy sauce

26 zł
Liczby podane w indeksie górnym oznaczają rodzaj alergenów użytych w trakcie gotowanie i przygotowania
potraw i napojów. Alergeny nie są szkodliwymi
składnikami. Reakcja alergiczna może zajść u osób posiadających alergię pokarmową na dany składnik lub
alergię krzyżową. Ze względu na używanie w daniach przypraw smakowych, wszystkie dania mogą
zawierać śladowe ilości: glutenu, jaj, soi, mleka, selera gorczycy, sezamu, orzechów i łubinu, które są
używane w zakładach produkcyjny

