MENU NA WYNOS
Danie główne do wyboru
25 zł
Pierogi (7 szt) z okrasą z cebulki do wyboru: Ruskie, Z mięsem, Z kapustą i grzybami
Tagliatelle ze smażoną piersią kurczaka, szpinakiem i pomidorami w sosie śmietanowo – ziołowym
Tagliatelle z łososiem, szpinakiem, suszonymi pomidorkami i czosnkiem w śmietanowym sosie
Makaron podany z warzywnym tagliatelle, pomidorkami na maśle oraz z bazylią
Panierowane fileciki z kurczaka podane z frytkami i mizerią
Tradycyjny polski kotlet schabowy podany z gotowanymi ziemniakami oraz surówką
Wątróbki drobiowe duszone na wiśniówce, z szałwią z marynowanymi cebulkami
podane z chrupiącą bagietką
Gulasz drobiowy z kluseczkami ziemniaczanymi oraz surówką
Karkówka pieczona w sosie własnym z ziemniaczanymi kluseczkami i surówką
Pizza 28 cm : Margharita, Z szynką i pieczarkami, Z salami

Zestaw: Zupa + Danie główne
Rosół z makaronem / Żurek z kiełbasą / Krem z pomidorów
29 zł
Zestaw dla Dwojga:
Mix pierogów różnych – 5 x Ruskie, 5 x z mięsem, 5 x z kapustą i grzybami
35 zł

Zestaw krążków panierowanych – smażone krążki cebulowe oraz kalmary w chrupiącej panierce podane z
frytkami z batatów oraz sosami: sojowy i pikantne mango

35 zł
Zestaw serów panierowanych – smażone sery (mozzarella, camembert) podane z frytkami belgijskimi oraz sosami:
żurawinowy i pikantny majonez
40 zł

TAKE AWAY MENU
Main course to choose from:
25 zł
Dumplings (7 pcs) with onion sauce to choose from: “Ruskie”, With meat, With cabbage and mushrooms
Tagliatelle with fried chicken breast, spinach and tomatoes in a cream-herb sauce
Tagliatelle with salmon, spinach, dried tomatoes and garlic in a cream sauce
Pasta served with vegetable tagliatelle, cherry tomatoes and basil
Breaded chicken fillets served with fries and cucumber salad
Traditional Polish pork chop served with boiled potatoes and salad
Chicken liver stewed on sour cherry, with sage and fresh baguette
Chicken stew with potato dumplings and salad
Pork roast in gravy with potato dumplings and salad
Pizza 28 cm: Margharita, With ham and mushrooms, With salami

Set: Soup + Main course
Delicate broth with noodles / Polish sour rye soup with white sausage / Tomato cream
29 zł
Set for two:
Mix of different dumplings - 5 x “Ruskie”, 5 x with meat, 5 x with cabbage and mushrooms
35 zł
Breaded rings set - fried onion rings and calamari in crispy coating served with sweet potato fries and
sauces: soy and spicy mango
35 zł
Set of breaded cheese - fried cheese (mozzarella, camembert) served with Belgian fries and sauces: cranberry and
spicy mayonnaise

40 zł

