
Śniadania (serwowane do godziny 12:00) 
Breakfasts (served up to 12 p.m.)                               

Zestawy śniadaniowe
     (w każdym zestawie do wyboru:
        kawa śniadaniowa: czarna/biała   lub  herbata: czarna/zielona)
  Breakfast menu
     ( every set includes to choose: 
      breakfast coffee: black/white  or  tea: black/green)
Śniadanie na słodko / Sweet breakfast                                            18,00 zł

2 świeżo wypiekane croissanty z dżemem* 
       2 freshly baked croissants served with  jam*
*do wyczerpania dziennego wypieku
*available till the daily baking is exhausted

Tosty zapiekane z serem i pomidorem (2 szt)  /                                    22,00 zł
Roasted toasts with cheese and tomato (2 pcs.)
1 dodatek do wyboru : szynka / bekon / camembert 
One to choose from : ham / bacon /camembert cheese

Owocowe śniadanie / Fruits breakfast                     24,00 zł
       Jogurt naturalny, musli, owoce sezonowe, 

świeżo wyciskany, sok z owoców
Natural yoghurt, muesli, seasonal fruits, fresh fruit juice

Śniadanie staropolskie  / Polish old-fashioned breakfast        32,00 zł
2 parówki, pasztet pieczony, boczek wędzony, kabanosy, ser żółty, 

 ogórek konserwowy, chrzan, musztarda,  pieczywo i masło
2 sausages, Polish meat paté, smoked bacon, little sausages, cheese, 
marinated cucumber, horseradish, mustard, bread and butter

Śniadanie angielskie / English breakfast                           32,00 zł
2 jajka sadzone na bekonie, grillowany pomidor, czerwona cebula,
fasolka w sosie pomidorowym, pieczywo i masło.

  Fried eggs with bacon, grilled tomato, red onion, beans with tomato sauce,
 bread and butter

Śniadanie wegetariańskie / Vegetarian breakfast                  26,00 zł
Serek wiejski, mix sałat, ser żółty, camembert, 
jajko poszetowe z wody, szczypiorek; pieczywo i masło
Cottage cheese, mixed salads, sliced cheese, 
camembert cheese, poached egg, fresh chives;  bread and butter  

Jajecznica / Scrambled eggs                          18,00 zł
Jeden dodatek do wyboru :
Szynka / bekon / cebula / pomidor;   pieczywo i masło
One to choose from :Ham / bacon / onion / tomato; bread and butter

Omlet włoski / Italian omelette         22,00 zł
Szynka parmeńska, suszone pomidory 
Parma ham, dried tomatoes  

 Tosty a'la Sempre Bracka (2 szt)  29,00 zł
Tosty z szynką/bekonem, serem,    

          jajkiem poche na górze, zieloną cebulką 
          Roasted toasts with ham / bacon, cheese,
           poche egg on top, green onion



Przystawki  /  Appetizers

Deska przekąsek dla Dwojga / Appetizers for Two    55,00 zł
Szynka parmeńska, spianata, sery pleśniowe, 
marynowane oliwki z ziołami, 
grzanki z pesto z suszonych pomidorów
Parma ham, spianata, mould cheeses, pickled olives with herbs, 
croutons with dried tomatos pesto

Staropolska deska przekąsek dla Dwojga /    55,00 zł
                                        Polish old-fashioned appetizers for Two

Pasztet tradycyjny, kabanosy, szynka staropolska, boczek wędzony,
domowy smalec, ogórki konserwowe, śliwki suszone, 
chrzan, pieczywo
Polish meat paté, small sausages, country traditional ham, 
homemade lard, pickled cucumber, dried plums, horseradish, bread

Ciepłe paluchy chlebowe / Warm bread fingers    20,00 zł
( serwowane od godziny 12:00  w pt., sob. i nd.)
 ( served from 12 a.m. on Fri., Sat. & Sun.)
 Cieple paluchy chlebowe podawane z pesto bazyliowym

i pesto z suszonych pomidorów 
Warm bread fingers served  dried tomatos pesto and  fresh basil pesto

     
Zupy  /  Soups

Tradycyjny rosół domowy z makaronem                                 17,00 zł
Traditional polish chicken broth with noodles

Krem  ziemniaczany z bekonem                                                              17,00 zł
Potato cream soup with crispy becon                    

Krem marchewkowo-dyniowy z serkiem śmietankowy                        17,00 zł
Carrot and pumpkin cream soup  with creamy cheese        

Pierogi  domowe 8 szt.
Handmade polish dumplings 8 pcs. 

Mięsne / With meat     29,00 zł
Podawane z cebulką i świeżym szczypiorkiem
Served with  greaves, onion and fresh chives

Ruskie / With cottage cheese and sweet potatoes    26,00 zł
 Podawane z cebulką

Served with  greaves and onion

Mix pierogów / Dumpling mix                                                                 27,50 zł
Podawane z cebulką  /  Served with  greaves and onion



Burgery  /   Burgers
Klasyczny / Classic    32,00 zł

      100% polskiej wołowiny / 100% polish beef
Stek woł., bekon, pomidor, ogórek kons., cebula, sosy, 
 mix sałat z vinegrette
Beef steak, becon, tomato, pickled cucumber,
red onion, sauces, salad mix with vinaigrette sauce 

Burger z kurczakiem / Chicken burger    29,00 zł
Kurczak w płatkach kukurydzianych, pomidor, świeży ogórek,
cebula, sałata, majonez i sos czosnkowy, mix sałat z vinegrette 
Chicken steak in cornflakes,  fresh salad, tomato, cucumber, mayonnaise
and garlic sauce, salad mix with vinaigrette sauce 

Burger „Mary Rose” /”Mary Rose burger  32,00 zł  
        100% polskiej wołowiny / 100% polish beef
Stek woł., pomidor, ogórek kons., cebula, sos Mary Rose,
  mix sałat z vinigrette
Beef steak,  tomato, pickled cucumber, onion, Mary Rose sauce,
mixed salads with vinaigrette sauce

Pizza ( serwowana od godziny 12:00  w pt., sob. i nd.)

Pizza ( served from 12 a.m. on Fri., Sat. & Sun.)

Margherita    28,00 zł
Sos pomidorowy, ser mozzarella, oregano

         Tomato sauce, mozzarella cheese, oregano

Capricciosa     33,00zł
Sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, pieczarki
Tomato sauce, mozzarella cheese, ham, champignons

Pepperoni     35,00 zł
Sos pomidorowy, ser mozzarella, spianata, papryka jalapeño
Tomato sauce, mozzarella cheese, spianata, jalapeño pepper

 
Prosciutto Parma    38,00 zł

Sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka parmeńska,
grana padano, rukola
Tomato sauce, mozzarella cheese, Parma ham, grana padano, rucola 

Bavaria                           35,00 zł
Sos pomidorowy, ser mozzarella, boczek, cebula
Tomato sauce, mozzarella cheese, bacon, onion

Stała promocja !  /  Special offer !

Do każdego zamówienia na  2 pizze -
karafka Prosecco 0,5l za lub pizza margharita / cappricciosa   za 20 zł

To every order of 2 pizzas -
0,5l Prosecco caraffe or margherita /cappricciosa  for 20 pln

Do każdego zamówienia na 3 pizze 4-ta gratis

To every order of 3 pizzas - 4th Free



Sałatki (podawane z sosem i opiekaną chałką pszenną)

Salads  (served with dressing and broiled wheat bread)

Sałatka Cezara / Caesar’s salad    35,00 zł
Sałata lodowa, kurczak, chrupiący bekon, 
grana padano, grzanki, dressing z anchois  
Iceberg lettuce, chicken, crispy bacon, grana padano, 
croutons and anchois dressing  

Sałatka z  awokado /  Avocado salad    35,00 zł
Sałaty mieszane, awokado, pomidory koktajlowe, ser mozarella, 
prażony czarny sezam, sos vinaigrette
Mixed salads, avocado,cherry tomatos, mozzarella cheese, 
roasted black sesame seeds, vinaigrette sauce

Makarony    *dostępne w wersji bezglutenowej

Pastas      *available in gluten-free version

Tagliatelle pesto  /  Basil pesto tagliatelle    29,00 zł
Domowej roboty makaron tagliatelle, świeże pesto bazyliowe, 
czarne oliwki, pomidorki koktajlowe, grana padano 
Home-made tagliatelle pasta, fresh basil pesto, black olives,  
 cherry tomatoes, grana padano

Tagliatelle pesto z kurczakiem  
          Chicken  & pesto tagliatelle    34,00 zł
Domowej roboty makaron tagliatelle, świeże pesto bazyliowe, 
 oliwki, suszone pomidory, kurczak, czosnek, sos winny, grana padano
 Home-made tagliatelle pasta, basil pesto, olives, dried tomatos, 
chicken, garlic, wine sauce, grana padano

Tagliatelle  z krewetkami i cukinią    41,00 zł
          Prawns & zucchini tagliatelle
Domowej roboty makaron tagliatelle, smażone krewetki, cukinia,

          pomidorki koktajlowe w sosie z białego wina
Home-made tagliatelle pasta, fried prawns, zucchini, 

           cherry tomatoes, „white wine” sauce

Tagliatelle  z grzybami    34,00 zł
               Mushroom tagliatelle      

Domowej roboty makaron tagliatelle,  podgrzybki, 
cebula, sos śmietanowy,wędzony twaróg, grana padano 
Home-made tagliatelle pasta, boletes mushrooms, onion,
creamy sauce, smoked cottage cheese, grana padano 

Tagliatelle z łososiem    38,00 zł
           Salmon Tagliatelle
 Domowej roboty makaron tagliatelle, łosoś, szpinak, 
czosnek,  sos „white wine” 
Home-made tagliatelle pasta, salmon, spinach, garlic, 
„white wine” sauce



Dania Główne  
Main Courses

 Filet z kurczaka ze szpinakiem i suszonymi pomidorami          36,00 zł
Chicken fillet  with spinach and dried tomatos

Kurczak, szpinak, suszone pomidory, ryż z kurkumą, 
sos winno-śmietanowy
Chicken fillet, spinach, dried tomatos, grilled tomato, 
rice with tumeric, “white wine” sauce

Kotlet schabowy z  zasmażaną kapustą                              36,00 zł
Traditional pork chop with stewed  cabbage

Schab wieprzowy, ziemniaki puree, 
kapusta zasmażana
Pork chop,  potato puree, stewed  white cabbage

 Eskalopki wieprzowe w cieście serowym                  38,00 zł
      Pork escaloppes in cheesy dough 

Mięso wieprzowe, ciasto serowe, puree ziemniaczane 
z boczkiem i szczypiorkiem, świeże sałaty z warzywami

          Pork meat, cheesy dough, potato puree with bacon and chives, 
          mixed salads with vegetables

                           
Noga z kaczki z pieca w sosie winnym z wiśniami     49,00 zł

              Roasted duck leg in wine sauce with cherries
Noga z kaczki, winny sos z wiśniami, puree ziemniaczane z chrzanem, 
sałatka ze świeżych warzyw
Roasted duck leg, red wine sauce, cherries, potato puree 
with horseradish, fresh vegetables salad 

Policzki wołowe duszone wczerwonym winie /    41,00 zł
                            Stewed beef cheeks in red wine

Delikatna wołowina duszona w czerwonym winie,
pęczak, sałatka szwedzka z marynowaną papryką 
Delicate beef meat braised in red wine, pearl barley, 
Swedish salad with marinated red pepper

Pstrąg z pieca                  37,00 zł
              Trout from stove
Pstrąg, ziemniaki pieczone, sałaty z sosem vinaigrette
Trout, roasted potatos,  salads with vinaigrette sauce



Desery  
  Deserts

Creme bruléé z sezonowymi owocami                19,00 zł
               Creme bruléé with seasonal fruits

Włoski tort bezowo-lodowy z bitą śmietaną                   19,00 zł
      Italian meringue – ice cream pie with whipped cream
  

Torcik czekoladowy z orzechami i lodami miętowymi                          21,00 zł
                 Chocolate cake with nuts and mint ice cream

Domowe ciasta 
           Home-made cakes

Firmowa szarlotka na ciepło 
                                         z lodami waniliowymi i bitą śmietaną            19,00 zł
                      Warm home-made apple pie with vanilla ice cream 
                        and whipped cream                         

Sernik dyniowy    19,00 zł
                     Pumpkin cheescake

W każdy weekend dodatkowo inne ciasto domowe !
Every weekend additional homemade cake !

http://dict.pl/dict?word=meringue&lang=PL

