Galeria Smaku poleca
1. Polędwiczki wieprzowe 180g w borowikach

z racuszkami warzywnymi 4szt.(marchew,pietruszka,ziemniak)
35zł

2. Pół kaczki z jabłkami w sosie żurawinowym 600g
podawana z kopytkami 150g
39zł

3. Golonka po bawarsku 1szt. powyżej 750g
(z musztardą, chrzanem i pieczywem)
42zł

4. Łapa niedźwiedzia(Grillowana karkówka wieprzowa) 200g podawana z pure
chrzanowym 150g i surówkami do wyboru 200g
32zł
5. Pierś z kurczaka nadziewana suszonym pomidorem 180g w
sosie bazyliowym podawana z kopytkami 150g
32zł

ZESTAWY OBIADOWE
POLECAMY DO OBIADU
Kompot jabłkowy 250ml

4zł

Zupy do wyboru (300ml)
–

Rosół z domowym makaronem

–

Zupa pomidorowa z domowym makaronem

–

Zupa pomidorowa z ryżem

–

Zupa dnia (dostępna od poniedziałku do piątku-zapytaj kelnera)

Zestaw I

19zł

Zupa+ pyzy z mięsem 6szt. z okrasą i surówkami 150g
lub
Zupa+ skrzydełka panierowane 8szt. z frytkami 200g i sosem do wyboru 80ml
(pomidorowym lub czosnkowym)
lub
Zupa+ pierogi z mięsem 8szt. ze skwarkami i surówkami 150g

Zestaw II 20 zł
Zupa+ naleśniki z nadzieniem mięsno- warzywnym 2szt. z sosami 80ml
(czosnkowym i pomidorowym)
lub
Zupa+ nugetsy z kurczaka 4szt. z kulkami ziemniaczanymi 150g i surówkami 150g
lub
Zupa+ sałatka wiejska 350g (talarki ziemniaczane, kiełbasa smażona, bekon, pomidor, cebula, ogórek
kiszony)
lub
Zupa+ filet z tilapii 100g z frytkami 200g i surówkami 150g

Zestaw III 22 zł
Zupa+ schab po chłopsku 130g z ziemniakami z wody 150g i surówkami 150g
lub
Zupa+ filet drobiowy z pieczarkami 130g, ziemniakami opiekanymi 150g i surówkami 150g
lub
Zupa+ polędwiczki drobiowe 4szt. z frytkami 150g i surówkami 150g

lub
Zupa+ medaliony z indyka 130g z ryżem 150g w sosie żurawinowym z surówkami 150g
lub
Zupa+ kawałki kurczaka 4szt. z frytkami 150g i surówkami 150g
lub
Zupa+ sztuka mięsa 130g w sosie chrzanowym z ziemniakami z wody 150g i surówkami 150g

DANIE GYROS 22zł
wieprzowy/drobiowy/mieszany 120g z frytkami 200g, surówkami 150g i sosem czosnkowym 50ml

Galeria Przystawek
Carpaccio wołowe 150g

26zł

Śledź w oleju z cebulką 150g

12zł

Śledź w śmietanie z jabłkiem i cebulką 150g

12zł

Tatar śledziowy na jabłku podany 150g

15zł

Placki ziemniaczane 4szt. ze śmietaną 80ml

14zł

Racuszki warzywne 4szt.

14zł

(marchew, pietruszka, ziemniak).

Placki ziemniaczane 4szt. z łososiem wędzonym, czerwonym
kawiorem i śmietaną 80ml

19zł

Szpinak z grillowanym boczkiem i jajem sadzonym 100g

19zł

z żeliwa...

Boczniaki 150g

10zł

Pieczarki 150g

10zł

Galeria Zup
Rosół z domowym makaronem 300ml

6zł

Zupa pomidorowa z makaronem/ryżem 300ml

6zł

Żurek staropolski z prawdziwkami 300ml

9zł

Flaki po staropolsku 300ml

10zł

Zupa ognista 300ml

10zł

Dania z Drobiu
Pierś z kurczaka grillowana w sosie porowo- szparagowym 180g

25zł

Grillowana pierś z kurczaka z boczniakami smażonymi 180g

25zł

Pierś z kurczaka panierowana/gotowana/grillowana 180g

16zł

Pierś z kurczaka zapiekana z serem i pieczarkami 180g

19zł

Wątróbka drobiowa zasmażana z cebulką i jabłkiem w towarzystwie sosu
koniakowo- miodowego 200g

18zł

Dania z Wieprzowiny
Kotlet Polski na kapuście zasmażanej 150g

28zł

Schab wieprzowy 200g podawany z ziemniakami opiekanymi 150g

Schabowy po Wiedeńsku(schab wieprzowy) z boczkiem i jajkiem sadzonym 200g

23zł

Karkówka 160g z pieca z warzywami w sosie rokfor 150g

27zł

(podawana z talarkami 200g)

Kotlet wieprzowy zapiekany z serem i pieczarkami 180g

19zł

Kotlet schabowy panierowany 180g

16zł

Placek gajowego 450g

25zł

(Placek ziemniaczany polany gulaszem wieprzowym 450g)

Dania z Wołowiny
Strogonow biały na wódce 180g
(podawany z ryżem 150g i zestawem surówek 150 g)

38zł

ZŁOCISTE KURCZACZKI
4 kawałki kurczaka w złocistej panierce

14zł

8 kawałków kurczaka w złocistej panierce

26zł

sos pomidorowy lub czosnkowy 80ml

ZŁOCISTE POLĘDWICZKI
10 szt. polędwiczek drobiowych

25zł

sos pomidorowy lub czosnkowy 80ml

ZŁOCISTY MIX
8 szt. kawałków kurczaka w złocistej panierce
43zł
10 szt. polędwiczek drobiowych

sos pomidorowy lub czosnkowy 80ml

Galeria Ryb
Filet z łososia 160g z nutą świeżości podawany z brokułem lub fasolką szparagową
150g

32zł

Filet z łososia 160g w sosie koperkowym, gotowany lub z grilla z brokułem 150g
29zł
Filet z dorsza 160g podany na wiórkach ziemniaczanych 200g w sosie ziołowym
32zł
Pstrąg Alpejski/Pstrąg Tęczowy (zapytaj o dostępność) z pieca w chruście ziołowym z
kompozycją sałat i z frytkami 150g

35zł/28zł

Galeria Makaronów
Spaghetti bolognese 200g

20zł

Tagliatelle z borowikami na śmietanie 200g

20zł

Papardelle z łososiem i koperkiem na winie 200g

22zł

Tagliatelle gorgonzola i grillowanym kurczakiem 200g

22zł

Galeria Pierogów
Pierogi „INACZEJ” 12szt. (na ostro)

18zł

Pierogi ruskie z wody lub smażone 12szt. Ze skwarkami lub śmietaną 80ml

16zł

Pierogi ze szpinakiem i masłem klarowanym 12szt.

18zł

Pierogi z mięsem i skwarkami 12szt.

18zł

Galeria Sałatek
Zielona Galeria 300g

22zł

(kompozycja sałat sezonowych z grzankami i carpaccio wołowym )

Grillowane warzywa 550g

24zł

(z sosem rokfort posypane słonecznikiem i płatkami migdała)

Grecka 450g

20zł

(sałata lodowa, pomidor, papryka, ogórek, oliwki, feta, cebula, sos winegret)

Krakowiacy i Górale 300g

20zł

(mieszanka sałat, pomidorki, grana padano, chrust bekonowy, grzanki, sos balsamico)

Farmerska 300g

20zł

(sałata lodowa, pomidor, oliwki, bekon, jajko sadzone, sos balsamico, oliwa czosnkowa)

Kurczak grillowany 450g

20zł

(mieszanka sałat, pomidor, ogórek, papryka, filet grillowany, sos czosnkowy)

Sałatka Genova w dwóch odsłonach...

21zł

..z suszonymi pomidorami 200g
(szpinak, rukola, ser, pomidory suszone, pomarańcz, słonecznik, migdały)

...z chrustem bekonowym 200g
(szpinak, rukola, pomidorki koktajlowe, chrust bekonowy, orzechy włoskie, ser grana padano)

Dodatki
Pure chrzanowe 150g

6zł

Pure z musztardą francuską 150g

6zł

Ziemniaki z wody 200g

4zł

Ziemniaki opiekane 150g

6zł

Frytki 150g

6zł

Kuleczki ziemniaczane 150g

6zł

Ziemniaczane talarki w ziołach 150g

6zł

Warzywa gotowane z masłem (brokuł,kalafior, marchewka) 150g

6zł

Ryż 150g

4zł

Kopytka 150g

6zł

Zestaw surówek ( zapytaj o dostępne surówki) 200g

6zł

Chrzan 50ml

1zł

Musztarda 50ml

1zł

Ketchup 50ml

1zł

Śmietana 80ml

2zł

Chleb 3 kromki

1zł

Sos czosnkowy 80ml

2,50zł

Sos pomidorowy 80ml

2,50zł

Sos borowikowy 100ml

9zł

MENU DLA DZIECI
Rosołek (250ml)

6zł

Delikatny bulion z kluseczkami domowymi i marchewką
Talerz Włóczykija

15zł

Filet z kurczaka (100g) z kulkami ziemniaczanymi 100g i surówkami 150g
Talerzyk Pirata

15zł

Nugetsy z kurczaka(100g) z frytkami 100g i surówkami 150g
Naleśnik z owocami i lentilkami (1 szt.)
Deserek lodowy

13zł
8zł

Galeria Naleśników
Naleśnik z owocami i bitą śmietaną
13zł
Naleśnik z musem jabłkowym i bitą śmietaną
13zł
Naleśniki na słodko z twarożkiem i bitą śmietaną 2szt.
15zł
Naleśniki ze szpinakiem 2szt.
16zł

Galeria Deserów
Pucharek lodowy z owocami i bitą śmietaną

13zł

Szarlotka „po naszemu”

10zł

duża porcja 200g
mała porcja

100g

5zł

Sernik domowy z polewą czekoladową

Mix owocowy 300ml
(koktajl z owoców sezonowych)

duża porcja 270g

10zł

mała porcja135g

5zł
12zł

