
Przekąski zimne

Smalec wiejski z jabłkiem podany z ogórkiem kiszonym 

200 g/100 g 

13,00 zł

Deska mięsiw i serów regionalnych 

450 g 

39,00 zł

Tatar z wołowiny po podlasku z grzybami marynowanymi 

120 g 

20,00 zł

Śledź w oleju marynowany w rozmarynie i igłach sosny 

200 g 

18,00 zł 



Przekąski ciepłe

Chleb wiejski smażony z czosnkiem i sosem serowym 

200 g 

11,00 zł

Regionalne placki ziemniaczane z kwaśną śmietaną 

300 g/50 g 

15,00 zł



Sałatki 

Sałata z wędzoną rybą i jajkiem przepiórczym 

w sosie musztardowo - miodowym 

400 g 

18,00 zł

Sałata rzymska z grillowanym kurczakiem 

z sosem na bazie majonezu własnego wyrobu 

400 g 

18,00 zł

Bukiet sałat z regionalnym serem i suszonymi pomidorami 

z zielonym sosem ogrodowym 

400 g 

18,00 zł 



Zupy

Żurek z jajkiem i białą kiełbasą 

300 ml 

9,00 zł

 

Flaki wołowe 

300 ml 

9,00 zł

Rosół z kołdunami i mięsem wołowym 

300 ml 

10,00 zł

Zupa z leśnymi kurkami 

300 ml 

10,00 zł

Zupa dnia 

300 ml 

8,00 zł



Dania główne 

Filet z kurczaka w boczku, z podgrzybkami 

podany z puree ziemniaczanym oraz warzywami sezonowymi smażonymi na maśle 

260 g/150 g/150 g 

30,00 zł 

Karkówka grillowana 

z kopytkami domowymi i bukietem sałat z sosem winegret 

150 g/100 g/150 g 

29,00 zł 

Pieczonej pół kaczki z jabłkami podana z kluskami z majerankiem 

na sosie żurawinowym

350 g/150 g/150 g 

39,00 zł 

Pieczona golonka 

marynowana w trawie żubrowej podana na młodej kapuście z wiejskim pieczywem 

400 g/150 g 

29,00 zł 

Kotlet schabowy 

smażony na smalcu w siemieniu lnianym podany z puree ziemniaczanym i młodą kapusta 120

g/150 g/150 g 

28,00 zł

Pieczony pstrąg 

z masłem z czosnkiem niedźwiedzim z ziemniakami opiekanymi  z marchewką i groszkiem

cukrowym smażonym na maśle

300 g/150 g/150 g 

28,00 zł 



Dania dla dzieci 

Rosół z domowym makaronem 

200 ml 

8,00 zł 

Filet z kurczaka panierowany z frytkami i mizerią 

80 g/100 g/100 g 

18,00 zł

Naleśnik z twarogiem i słodką śmietaną 

150 g 

8,00 zł 

Naleśnik z dżemem z własnej spiżarni 

150 g 

8,00 zł

Filet saute z ryby z frytkami i mizerią 

100 g/100 g/100 g 

18,00 zł

Frytki z ketchupem 

150 g/50 g 

6,00 zł



Dania po podlasku

Placek ziemniaczany Drwala 

podawany z gulaszem wieprzowym z podgrzybkami i ogórkiem kiszonym 

250 g/250 g/150 g 

25,00 zł 

Placki ziemniaczane tradycyjne podawane z kwaśną śmietaną 

300 g/50 g 

15,00 zł 

Babka ziemniaczana domowa podawana z sosem grzybowym 

300 g 

19,00 zł 

Pierogi z dzikiem i okrasą 

300 g 

22,00 zł

Pierogi z kapustą zasmażaną i podgrzybkami 

300 g 

18,00 zł

Pierogi Ptasia Osada 

z farszem z babki ziemniaczanej podane na zielonym sosie 

300 g 

18,00 zł

Pierogi z leśnymi jagodami na słodkiej śmietanie 

300 g 

18,00 zł



Desery

Koktajl truskawkowy podawany z bitą śmietaną 

180 ml 

10,00 zł

Koktajl jagodowy podawany z bitą śmietaną 

180 ml 

14,00 zł 

Deser lodowy 

/lody czekoladowe, truskawkowe, waniliowe 

podawane z bitą śmietana i sosem do deserów/ 

90 g 

10,00 zł

Ciasto domowe 

150 g 

11,00 zł 



Napoje gorące

Caffe Latte 8,00 zł 

Cappuccino 7,00 zł 

Cappuccino con panna /z bita śmietaną/ 8,00 zł 

Kawa z ekspresu 7,00 zł

Espresso 6,00 zł 

Kawa po turecku 6,00 zł 

Kawa rozpuszczalna 6,00 zł 

Herbata 6,00 zł

Herbata z wiśniówką /20 ml alkoholu 40%/ 8,00 zł 



Napoje zimne 

Kawa mrożona 200 ml 11,00 zł

Woda mineralna 200 ml/250 ml 4,00 zł

Woda mineralna Perlage 700 ml 6,00 zł 

Dzban wody z cytryną 1 l 5,00 zł 

Sok owocowy 200 ml 4,00 zł 

/jabłkowy, czarna porzeczka, pomarańczowy, multiwitamina/

Sok owocowy 1 l 10,00 zł 

/jabłkowy, czarna porzeczka, pomarańczowy, grejpfrutowy, multiwitamina/

Sok pomidorowy 250 ml butelka 4,00 zł

Pepsi  200 ml butelka 4,00 zł 

Pepsi , Mirinda  1 l 7,00 zł

 

Lipton  500 ml butelka 6,00 zł 

/cytrynowy, brzoskwiniowy,zielona herbata/ 

Energy Drink 250 ml puszka 6,00 zł 

Kwas chlebowy 1 l  6,00 zł 



Piwo

Piwo z beczki 0,5 l   6,00 zł

Piwo z beczki 0,3 l   5,00 zł 

Piwo Żubr 0,5 l  7,00 zł 

Piwo Lech 0,5 l  7,00 zł 

Piwo Tyskie 0,5 l  7,00 zł 

Piwo Książęce 0,5 l  7,00 zł 

Piwo Żywiec 0,5 l  8,00 zł 

 

Piwo Desperados 0,4 l  8,00 zł

Piwo Pilzner Urquell 0,5 l   9,00 zł

Piwo Grolsch 0,5 l  9,00 zł

Cydr 0,33l                                                                                                                             6,00 zł

Piwo Karmi 0,4 l  5,00 zł

Piwo Lech Free 0,33 l  5,00 zł

Piwo grzane /piwo Żubr 0,5 l/ 10,00 zł

Sok do piwa 1,00 zł 



Wódki 

Absolut 

40 ml    8,00 zł 

500 ml 70,00 zł 

Finlandia 

40 ml   8,00 zł 

500 ml 70,00 zł 

Luksusowa 

40 ml   6,00 zł 

500 ml 55,00 zł 

De Lux

40 ml   6,00 zł

500 ml 55,00 zł 

Żołądkowa Gorzka 

40 ml   6,00 zł

500 ml 55,00 zł 

Żubrówka 

40 ml   6,00 zł 

500 ml 55,00 zł

Soplica wiśniowa 

40 ml   6,00 zł 

500 ml 60,00 zł 



Wina

Frontera Chardonnay 750 ml 40,00 zł 

/białe wytrawne/ 

Frontera Merlot 750 ml 40,00 zł 

/czerwone wytrawne/ 

Frontera Cabernet Sauvignon 750 ml 40,00 zł

/czerwone wytrawne/ 

Carlo Rossi 750 ml 40,00 zł 

/różowe półsłodkie , czerwone półwytrawne/ 

Beauvillion 1 l 30,00 zł 

/białe, różowe, czerwone półsłodkie/

Beauvillion 1 l 30,00 zł 

/czerwone półwytrawne/ 

Chenet Cabernet – Syryah 185 ml 12,00 zł 

/półwytrawne/ 

Chenet Colombard – Sauvignon 185 ml 12,00 zł 

/półwytrawne/ 

Chenet Medium Sweet 185 ml 12,00 zł 

/półsłodkie/ 

Wino grzane 200 ml 12,00 zł 

Wino musujące 700 ml 30,00 zł 

Prosecco 700 ml 50,00 zł 



Inne alkohole 

Bacardi Superior 40 ml 11,00 zł 

Bacardi Black 40 ml 11,00 zł 

Bols Blue 40 ml 10,00 zł 

Gin Lubuski 40 ml 7,00 zł 

Jack Daniel's 40 ml 14,00 zł

500ml 120,00 zł 

Johnnie Walker 40 ml 13,00 zł 

500 ml 100,00 zł

Malibu 40 ml 10,00 zł 

Martini Bianco 100 ml 10,00 zł 

Stock 84 40 ml 10,00 zł


