--- Przystawki --Mozzarella Caprese

16,00 PLN

Mozzarella Caprese – w pomidorze ze świeżą bazylią, oliwą z oliwek i octem balsamicznym

Pierogi Ruskie

13,00 PLN

5 nadziewanych pierogów, podsmażanych na maśle i cebulce

Pierogi z mięsem

16,00 PLN

5 nadziewanych pierogów z mięsem z dzika, podsmażanych na maśle i cebulce

Pierogi po tyrolsku

16,00 PLN

Pierogi tyrolskie z parmezanem, twarogiem i szpinakiem

Bruschetta

14,00 PLN

pszenne pieczywo zapiekane ze świeżymi pomidorami i czosnkiem

Ślimaki Winniczki

18,00 PLN

zapiekane w maśle czosnkowym

Tatar wołowy z cebulką, ogórkami i jajkiem

20,00 PLN

Żabie udka - na maśle ziołowym z sosem winegret

18,00 PLN

--- Salatki --Sałata mieszana
- z piersią z kurczaka
- z rybą
- z krewetkami

20,00 PLN
28,00 PLN
34,00 PLN
36,00 PLN

Sałatka grecka z fetą i oliwkami
- z piersią z kurczaka
- z rybą

24,00 PLN
32,00 PLN
38,00 PLN

Styrjerska sałatka z

35,00 PLN

kurczakiem, pestkami i olejem z dyni

--- Zupy --Rosół wołowy ze szpeclami

14,00 PLN

kluskami rzucanymi na wodę

Rosół wołowy z knedlem z wątróbką

18,00 PLN

„Flaki„

14,00 PLN

Domowe flaki z cielęciny

„Żurek“

16,00 PLN

tradycyjny z ziemniakami, białą kiełbasą i jajkiem

Zupa gulaszowa z wołowiną

15,00 PLN

--- Przekaski --Krążki cebulowe w panierce

12,00 PLN

Domowe krążki kalmarów w cieście piwnym

18,00 PLN

Frytowany ser Camembert w domowej panierce

18,00 PLN

Krewetki w domowym cieście piwnym

24,00 PLN

Chicken Wings - panierowane skrzydełka drobiowe

18,00 PLN

Talerz mieszany - ze wszystkich przekąsek i sosów

35,00 PLN

Placki ziemniaczane, frytki lub cząstki ziemniaka

10,00 PLN

Polska, smażona kiełbasa ala "Curry Wurst" z frytkami

22,00 PLN

--- Domowy Hamburgery--200gr świeżo mielonego mięsa wołowego z antrykotu (Rib Eye)

Hamburger

26,00 PLN

z frytkami

Cheeseburger

28,00 PLN

z serem i frytkami

Baconburger

32,00 PLN

z boczkiem, jajkiem sadzonym i cząstkami ziemniaków

Hüttenburger

34,00 PLN

z plackami ziemniaczanymi, boczkiem, serem owczym na cząstkach ziemniaków

--- Menu dla Dzieci --Rosół wołowy ze szpeclami - kluskami rzucanymi na wodę

12,00 PLN

Domowe paluszki rybne z frytkami

18,00 PLN

Domowe Chicken Nuggets z frytkami

18,00 PLN

Dziecięcy sznycel z frytkami i surówką

22,00 PLN

Spaghetti alla Bolognese

18,00 PLN

Roladka drobiowa z serem i papryką, frytkami i surówką

19,00 PLN

--- Makarony --Spaghetti alla Bolognese

26,00 PLN

Spaghetti all’Aglio e Olio Traditionell

24,00 PLN

tradycyjne z czosnkiem, olejem i ostrą papryczką

Spaghetti all’Aglio e Olio mit Scampis

36,00 PLN

z krewetkami, czosnkiem, olejem i ostrą papryczką

Spaghetti alla Carbonara

29,00 PLN

z szynką, parmezanem i jajkiem

Pasta alla Salmone

33,00 PLN

z łososiem w sosie ziołowo - śmietanowym

--- Dania Rybne --Raki

75,00 PLN

1 kg raków gotowanych w zalewie koperkowej, podane z chrupiącym pieczywem czosnkowym

Krewetki w maśle czosnkowym

38,00 PLN

Szaszłyk z krewetkami smażony na maśle czosnkowym z frytkami i surówką

Sandacz

38,00 PLN

Filet z grilla lub smażony po obtoczeniu w mące, podany z ćwiartkami ziemniaczków i surówką

Dorsz
Filet z grilla lub smażony po obtoczeniu w mące, podany z ćwiartkami ziemniaczków i surówką

32,00 PLN

--- Dania miesne --Surf & Turf

74,00 PLN

Steak z polędwicy wołowej z masłem ziołowym i szaszłykiem z krewetek na cząstkach ziemniaka i z surówką

Polędwica wołowa z grilla

62,00 PLN

Grillowana polędwica wołowa z sosem pieprzowym , plackami ziemniaczanymi i surówką

Steak wołowy z Entrecôte (Rip Eye Steak)

51,00 PLN

z masłem ziołowym, plackami ziemniaczanymi i surówką

Golonka

42,00 PLN

chrupiąca golonka z ciemnym sosem piwnym, cząstkami ziemniaka i surówką

Cordon Bleu

38,00 PLN

Kotlet schabowy nadziewany serem i szynką z frytkami i surówką

Sznycel po wiedeńsku

35,00 PLN

Kotlet schabowy panierowany z frytkami i surówką

Steak wieprzowy "Jägersteak"

38,00 PLN

z sosem grzybowym, plackami ziemniaczanymi i surówką

Talerz grillowany

42,00 PLN

Grillowana wołowina, schab, drób oraz kiełbasa z frytkami i surówką

Roladki drobiowe

35,00 PLN

2 roladki drobiowe z serem i papryką z frytkami i surówką

Grillowana pierś drobiowa

35,00 PLN

w marynacie cytrynowo - tymiankowej z frytkami i surówką

Gulasz po wiedeńsku ze szpeclami

38,00 PLN

wołowy gulasz z kluskami rzucanymi na wodę i korniszonami

Wątróbka po tyrolsku

32,00 PLN

Smażona wieprzowa wątróbka z ziemniakami, ciemnym sosem piwnym, surówką i krążkami cebulowymi

Szpecle serowe
kluski rzucane na wodę zapiekane z 3 rodzajami pikantnego sera i surówką

29,00 PLN

--- Desery --Kaiserschmarrn

28,00 PLN

Tradycyjne austriackie danie jajeczne z rodzynkami i karmelizowanym cukrem i konfiturą

Domowe pierogi z jagodami

18,00 PLN

5 pierogów z jagodami ze słodką śmietaną

Sztrucla jabłkowa po wiedeńsku z lodami waniliowymi

18,00 PLN

Domowy sernik

12,00 PLN

Flambirowane naleśniki z rumem i lodami waniliowymi

20,00 PLN

--- Pucharki lodowe--Heiße Liebe - lody waniliowe z ciepłym sosem malinowym

18,00 PLN

Bananensplit - 3 rodzaje lodów, banany oraz sos czekoladowy

18,00 PLN

Pucharek mieszany

12,00 PLN

Pucharek czekoladowy

16,00 PLN

Pucharek truskawkowy

18,00 PLN

Pucharek dla dzieci

14,00 PLN

