PRZYSTAWKI
Oscypek grillowany z żurawiną
Panierowany Camembert z żurawiną
Koreczki śledziowe (3 szt.)
w oleju z cebulką, papryką i ogórkiem + pieczywo

Koreczki śledziowe (3 szt.)
w śmietanie z cebulką + pieczywo

RYBY i OWOCE MORZA
13 zł
16 zł
9 zł
8 zł

Tatar wołowy
pieczarki, ogórek, cebula, jajko, musztarda, masło,
chleb + pieczywo

35 zł

Tatar wołowy z polędwicy
pieczarki, ogórek, cebula, jajko, musztarda, masło,
chleb + pieczywo

do dania dobierz dodatki

Pstrąg z patelni
Dorsz filet z patelni
Dorsz filet w cieście lub panierowany
Miruna filet z patelni
Miruna w cieście lub panierowana
Łosoś na szpinaku
Krewetki w białym winie
Krewetki w sosie pomidorowym

16 zł
9 zł
10 zł
9 zł
10 zł
25 zł
35 zł
35 zł

45 zł
DANIA GŁÓWNE
do dania dobierz dodatki

SAŁATKI
Wyszynk sałatka
roszponka, szpinak, pomidorki, burak, oliwki, ser
feta, winogrono, suszone pomidory, parmezan, sos
miodowo-balsamiczny, grzanki

23 zł

Wyszynk sałatka z chili
roszponka, rukola, pomidorki, kukurydza, oliwki,
ser feta, świeży ogórek, papryczka chili, papryka
czerwona, cebula czerwona, sos winegret, grzanki

z duszoną cebulą

23 zł

Roladki schabowe
25 zł

Wyszynk sałatka śródziemnomorska
sałata lodowa, pomidorki, ogórek, papryka,
cebula, oliwki, ser feta, parmezan, sos winegret,
grzanki

18 zł

Wyszynk sałatka z łososiem
szpinak, roszponka, łosoś, pomidorki, sos

18 zł

Wyszynk sałatka krewetkowa z chili
mix sałat, krewetki koktajlowe, papryczka chili,
pomidorki, białe wino, sos miodowo-balsamiczny

Schab grillowany
Schab pieczony w sosie borowikowym
Żeberka pieczone w kapuście
Golonka na kapuście
Kaszanka
Wątróbka z cebulką i jabłkiem
z ziemniakami i ogórkiem kiszonym

25 zł
29 zł

Czeskie knedle
z gulaszem wieprzowym i surówką

Czeskie knedle
z gulaszem wołowym i surówką

Placek po węgiersku
z gulaszem wieprzowym i surówką

MAKARONY
Spaghetti Napoli
Spaghetti Bolognese
Spaghetti Carbonara
Tagliatelle z grillowaną cukinią i tuńczykiem
Tagliatelle z kurczakiem i ananasem w sosie
serowym
Tagliatelle z łososiem i pomidorkami
Tagliatelle ze szpinakiem, czosnkiem i serem
feta
Tagliatelle z krewetkami w sosie
pomidorowym
ZUPY
Pomidorowa z makaronem lub ryżem
Rosół w filiżance solo
Rosół z makaronem
Barszcz czerwony w filiżance solo
Barszcz czerwony z uszkami
Chłodnik buraczkowy
z rzodkiewką, ogórkiem i koperkiem

Chłodnik buraczkowy
z jajkiem, rzodkiewką, ogórkiem i koperkiem

Żurek + pieczywo
Żurek z kiełbasą + pieczywo
Żurek z jajkiem i kiełbasą + pieczywo
Grochówka z kiełbasą i boczkiem + pieczywo
Flaczki + pieczywo
Gulasz węgierski + pieczywo
Norweska zupa rybna z krewetkami

Placek po węgiersku
14 zł
18 zł
19 zł
18 zł

z gulaszem wołowym i surówką

21 zł

Stek z polędwicy wołowej
Pierś z kurczaka panierowana
Grillowana pierś z kurczaka
Grillowana pierś z kurczaka

22 zł
19 zł

Kluski śląskie
z gulaszem wieprzowym i surówką

Kluski śląskie
z gulaszem wołowym i surówką

ze szpinakiem i czosnkiem

27 zł

Grillowana pierś z kurczaka
z mozzarellą i suszonymi pomidorami

Grillowana pierś z kurczaka
z boczkiem i pieczarkami

5 zł
5 zł
10 zł
5 zł
10 zł
8 zł
11 zł
7 zł
9 zł
10 zł
10 zł
12 zł
12 zł
17 zł

5 zł
10 zł
11 zł
12 zł
12 zł
18 zł
12 zł

ze szpinakiem i serem żółtym

z ziemniakami i ogórkiem kiszonym

Wyszynk sałatka z tuńczykiem
mix sałat, tuńczyk, pomidorki, ziemniaki, oliwa,
pesto bazyliowe, ocet jabłkowy

Bitki wieprzowe
z duszoną cebulą i grillowanymi warzywami

Wyszynk sałatka z kurczakiem
roszponka, szpinak, pomidorki, burak, ser feta,
oliwki, winogrono, suszone pomidory, parmezan,
kurczak, sos miodowo-balsamiczny, grzanki

Kotlet mielony
Kotlet z karkówki panierowany
Kotlet schabowy panierowany
Karkówka grillowana
Bitki wieprzowe

Grillowana pierś z kurczaka
z ananasem i żółtym serem

Roladka z kurczaka

12 zł
15 zł
21 zł
19 zł
16 zł
19 zł
18 zł
20 zł
18 zł
20 zł
19 zł
21 zł
35 zł
8 zł
8 zł
10 zł
12 zł
12 zł
12 zł
12 zł

z pieczarkami i serem żółtym

Roladka z indyka w sosie borowikowym
z mięsem mielonym wieprzowym, brokułem i
papryką

Zestaw „po gruzińsku”
mięso z kurczaka zapiekane z żółtym serem, frytki, surówka
z kapusty pekińskiej

Kapsalon
kurczak, ser żółty, kapusta pekińska, pomidor, ogórek, sos
czosnkowy, frytki

15 zł
18 zł
mały: 10 zł
duży: 16 zł

PIEROGI
Ruskie (12 szt.)
Z kapustą (12 szt.)
Z mięsem (12 szt.)
Ze szpinakiem (12 szt.)
Micha pierogów (16 szt.)
ruskie, z mięsem, z kapustą, ze szpinakiem
pierogi opiekane - dopłata

12 zł
12 zł
15 zł
15 zł
18 zł
2 zł

DANIA JARSKIE
Ser wyprażany
Placek ziemniaczany (3 szt.)
z sosem pieczarkowym i żółtym serem zapiekany w
piecu

Placki ziemniaczane (4 szt.)
ze śmietaną

Naleśniki z dżemem (4 szt.)
DODATKI
Ziemniaki z wody
Ziemniaki opiekane
Kluski śląskie (5 szt.)
Ryż z warzywami
Kasza (gryczana, jęczmienna)

PIZZA
8 zł
13 zł
12 zł
12 zł

5 zł
6 zł
6 zł
6 zł
5 zł
małe: 6 zł
duże: 12 zł
małe: 5 zł
duże: 10 zł

Frytki domowe
Frytki karbowane
Pieczywo
Ogórek kiszony (3 szt.)
Zestaw surówek

2 zł
4 zł
5 zł
DLA DZIECI

"Krokodylki"
pierś z kurczaka w cieście z frytkami i surówką z
marchewki

Placuszki z tartych ziemniaków ze śmietaną
(2 szt.)
Naleśniki z dżemem (2 szt.)
Rybka panierowana
w zestawie z frytkami i surówką z marchewki

Pierożki ruskie na masełku (6 szt.)
PITA
Pita z bitkami wieprzowymi i duszoną
cebulką
Pita z kurczakiem i warzywami
Pita vega z warzywami

13 zł
6 zł
6 zł
10 zł
6 zł

mała: 14 zł
duża: 20 zł
mała: 13 zł
duża: 19 zł
mała: 10 zł
duża: 16 zł

BURGERY
solo lub w zestawie: frytki + mała pepsi

solo / zestaw

Wyszynk burger
bułka 12 cm, 200g wołowiny, ser żółty, sałata,
pomidor, pieczarki, salami, boczek, ogórek kiszony,
cebula, pepperoni łagodne lub ostre jalapeño, sos

23 zł / 28 zł

Grand burger
bułka 12 cm, 2x 200g wołowiny, ser żółty, sałata,
pomidor, ogórek kiszony, cebula, sos

29 zł / 34 zł

Klasyk burger
bułka 12 cm, 200g wołowiny, sałata, pomidor,
ogórek, cebula, sos

19 zł / 24 zł

Klasyk cheeseburger
bułka 12 cm, 200g wołowiny, ser żółty, sałata,
pomidor, ogórek kiszony, cebula, sos

20 zł / 25 zł

Sweet burger
bułka 12 cm, 200g wołowiny, duszona cebula, sos
sweet chili

19 zł / 24 zł

Mini burger
bułka 10 cm, 100g wołowiny, sałata, pomidor,
ogórek, sos

15 zł / 20 zł

Fit burger
bułka 10 cm, 100g wołowiny, roszponka, pomidor,
ogórek, cebula, sos light

15 zł / 20 zł

Kurczak burger
bułka 10 cm, 100g grillowanego kurczaka, sałata,
pomidor, ananas, sos czosnkowy

17 zł / 22 zł

Vege burger
bułka 10 cm, grillowana papryka, grillowana
cukinia, duszona cebula, sałata, pomidor, ananas,
sos czosnkowy

18 zł / 23 zł

Wyszynk Karpacki
sos biały czosnkowy, ser, kurczak, kukurydza,
brokuły, pomidor, słonecznik, oregano
Margherita
sos pomidorowy, ser, oregano
Vegetariano
sos pomidorowy, ser, pieczarki, pomidor,
czerwona fasola, brokuły, kukurydza, oliwki,
oregano
Primavera
sos pomidorowy, ser, szynka, papryka
czerwona, papryka żółta, kukurydza, cebulka,
szczypiorek, oregano
Hawaiano
sos pomidorowy, ser, szynka, ananas,
kukurydza, oregano
Brasiliano
sos pomidorowy, ser, kurczak, ananas,
brzoskwinia, oregano
Capriciosa
sos pomidorowy, ser, szynka, pieczarki, oliwki,
oregano
Prosciutto
sos pomidorowy, ser, szynka parmeńska,
pomidor suszony, rucola, oregano
Prosciutto&parmezan
sos pomidorowy, ser, szynka parmeńska,
pomidor suszony, rucola, ser parmezan, świeża
bazylia, oregano
Napoli
sos pomidorowy, ser, pomidory, mozzarella,
świeża bazylia, oliwki, pesto z bazylii, oregano
Messicano
sos pomidorowy pikantny, ser, salami, czerwona
fasola, papryka, cebula, papryka jalapeño, chili,
oliwki, oregano
Carne Piccante
sos pomidorowy pikantny, ser, salami
(pepperoni), boczek, papryka, ogórek
konserwowy, oregano
Pepperoni
sos pomidorowy, ser, salami (pepperoni),
papryka, oliwki, oregano
Jalapeño
sos pomidorowy pikantny, salami (pepperoni),
papryka jalapeño, oliwki, oregano
Formaggio
sos pomidorowy, gouda, mozzarella,
gorgonzola, feta, parmezan, oliwki, oregano
Salama
sos pomidorowy, ser, salami, oliwki, oregano
Pollo
sos pomidorowy, ser, kurczak, kukurydza,
papryka czerwona, oliwki, oregano
Torino
sos biały czosnkowy, ser, kurczak, kukurydza,
pieczarki, pomidor, oregano
Spinaci
sos biały czosnkowy, ser, szpinak, pomidor, ser
feta, kukurydza, oregano
Greco
sos biały czosnkowy, ser, szynka, szpinak,
pomidory, oliwki, oregano
Pesca
sos pomidorowy, ser, tuńczyk, oregano
Tonno
sos pomidorowy, ser, tuńczyk, cukinia, oliwki,
oregano
Mare
sos pomidorowy, ser, tuńczyk, cebula,
kukurydza, pomidory, oregano
Gamberetto
sos pomidorowy, ser, krewetki koktajlowe, białe
wino, pietruszka, oregano
Villaggio
sos pomidorowy, ser, kiełbasa, boczek, pomidor,
ogórek kiszony, cebula, oregano
Montanaro
sos pomidorowy pikantny, ser, boczek, cebula,
ogórek konserwowy, ser wędzony, oregano

30cm

40cm

50cm

25 zł

34 zł

44 zł

15 zł

20 zł

25 zł

19 zł

28 zł

36 zł

22 zł

31 zł

40 zł

19 zł

28 zł

37 zł

23 zł

32 zł

41 zł

19 zł

28 zł

35 zł

24 zł

33 zł

42 zł

26 zł

34 zł

43 zł

22 zł

31 zł

42 zł

27 zł

36 zł

45 zł

24 zł

33 zł

44 zł

21 zł

30 zł

41 zł

22 zł

31 zł

42 zł

24 zł

35 zł

44 zł

19 zł

28 zł

37 zł

23 zł

34 zł

43 zł

25 zł

34 zł

45 zł

23 zł

32 zł

43 zł

24 zł

33 zł

44 zł

22 zł

33 zł

42 zł

24 zł

36 zł

44 zł

26 zł

38 zł

46 zł

29 zł

38 zł

46 zł

24 zł

35 zł

44 zł

25 zł

36 zł

45 zł

