
Zupy 250ml

1. Tradycyjny rosół z makaronem

2. Zupa cebulowa-serowa z grzankami i serem parmezanem

3. Krem z pora z serem gorgonzola i grzankami

Przystawki

1. Kurczak wędzony ( 100g ) w sosie jogurtowo-

majonezowym z papryką z grilla oraz prążek tostowy

2. Ślimaczki śledziowe na cebulce w śmietanie 3szt

3. Tatar z polędwicy wołowej pod Dębowym Dymkiem 80g

4. Paluszki ziemniaczane z łososiem wędzonym w sosie 

czosnkowym 80g

Przekąski

1. Nuggetsy z kurczaka z frytkami i sałatka colesław, 
ketchup – 120g

2. Koszyk skrzydełek drobiowych na maślance 2szt, pieczarki 

panierowane, prążki cebulowe, sos czosnkowy

5,50 zł

8,00 zł

9,00 zł

14,00 zł

12,00 zł

8,00 zł

14,00 zł

16,00 zł

15,00 zł



Dania drobiowe

1. Filet panierowany + ziemniaki 
+ zestaw surówek 150g

2. Filet parmezan w sosie pieczarkowym z suszonymi 

pomidorami, ziemniaki gotowane + surówka z marchewki 

120g

3. Kurczak wrap 80g – tortilla, kurczak smażony, sałata, 

pomidor, sos czosnkowy, podawan
ćwiartkami lub frytkami, sałatka colesław

4. Składak drobiowy ( szynka, ser ) w cieście piwnym z 

surówką wiosenną 120g

18,50 zł

24,00 zł

24,00 zł

22,00 zł

Ryby

1. Dorsz w cieście piwnym podawany z frytkami, sałata 

colesław, cytryna, sos  tatarski 150g

2. Sandacz z grilla na maśle w tymianku, czosnek, 

podawany z ćwiartkami pomidora i sałatką pikles ( 

ogórek kiszony, pomidor, cebula w sosie winegret ) 150g

3. Paluszki rybne – morszczuk w panierce z sezamem + 

frytki i sałatka colesław z sosem tatarskim

26,00 zł

26,00 zł

16,00 zł



Wołowina

1. Stek z polędwicy wołowej w sosie gorgonzola + ćwiartki 

w sosie czosnkowym 200g

2. Strogonow rosyjski ( polędwica wołowa, mini ogórki, 

cebula, mini pieczarki, śmietana, musztarda, papryka 

wędzona ) podawane z ryżem 120g

56,00 zł

28,00 zł

Wieprzowina

1. Pieczone żeberka ( extra ) podawane z łódeczkami i 

sałatką colesław 200g

2. Pieczona golonka ( ok. 1kg ) podawana z chrzanem, 

musztardą, ogórkiem kiszonym + ziemniaki opiekane

3. Schab po staropolsku w panierce, ziemniaki, buraczki 
z chrzanem 120g

4. Schab po szwajcarsku ( schab wieprzowy, cebula, 

pieczarki, ser żółty ) podawany z frytkami i sałatką 

colesław 120g

5. Placek po węgiersku duży ( placek ziemniaczany, gulasz 

wieprzowy, papryka konserwowa, ogórek konserwowy ) 

podawany ze śmietaną i sałatką colesław

6. Placek po węgiersku mały ( placek ziemniaczany, gulasz 

wieprzowy, papryka konserwowa, ogórek konserwowy ) 

podawany ze śmietaną i sałatką colesław

7. Polędwiczki wieprzowe z grilla, z warzywami z grilla, 
z ziemniakami opiekanymi z rozmarynem 
w sosie pieczarkowym

24,00 zl

34,00 zł

21,00 zł

24,00 zł

18,00 zł

15,00 zł

38,00 zł



Makarony

1. Penne Carbonara – cebula, boczek, kurczak, pieczarki, 

czosnek w sosie śmietankowym z posypką z parmezanu

2. Tagiatelle Szefa – polędwica wieprzowa, czosnek, 

cebula, sos pomidorowo-śmietanowy na bazie brandy 
z posypką z parmezanu

3. Pappardelle Bossa – krewetki tygrysie, cebula, czosnek, 

cukinia, czerwona papryka w sosie  śmietankowo-

koperkowym

24,00 zł

26,00 zł

26,00 zł

Sałatki

1. Sałatka „Panoramska” – sałata lodowa, pomidor, 

majonez, feta, czarne oliwki, filet drobiowy z grilla, na 

warzywach z patelni, 100g

2. Sałata „Cezar” – sałata lodowa, kurczak, boczek, 

czosnek, grzanki, ser parmezan, sos anszua + pieczywo z 

pieca

3. Sałatka „Grecka” – sałata lodowa, pomidor, ser feta, 

oliwki, cebula, czerwona papryka, ogórek w sosie winegret 

+ pieczywo z pieca

16,00 zł

16,00 zł

16,00 zł



Dodatki do dań głównych

1. Frytki 200g 
   
2. Kasza kuskus 150g (3 gałki) 
  
3. Ziemniaki opiekane 150g

4. Ryż 150g (3 gałki) 

6,00 zł

4,00 zł

6,00 zł

4,00 zł

Dania różne

1. Pierogi ruskie 15 szt. 
   
2. Pierogi z kapustą 15 szt.
  
3. Pierogi z mięsem 15 szt.

4. Frytki z serem 200g 

11,00 zł

10,00 zł

13,00 zł

7,50 zł

Desery

1. Szarlotka – serwowana z bitą śmietaną i lodem 

waniliowym

2. Puchar lodowy podawany z owocami i bitą śmietaną

3. Czekoladowy fondant – ciasto czekoladowe serwowane 

na ciepło z lodem śmietankowym i bitą śmietaną

12,00 zł

11,00 zł

15,00 zł



Napoje zimne

Pepsi     0,200 
Sprite     0,200
Mirinda    0,200
Lipton    0,200
Schweppes    0,200
Sok pomarańczowy  0,200
Woda z cytryną   1l

3,50 zł
3,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
3,50 zł

Herbata z cytryna
Kawa czarna
Kawa z mlekiem
Cappuccino

4,00 zł
6,00 zł
5,50 zł
7,50 zł

Piwa

Piwo lane Żywiec duże
Piwo lane Żywiec małe
Piwo Żywiec butelka
Piwo Okocim butelka
Piwo Kasztelan butelka

6,00 zł
4,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł

Alkohole

Wódka Stock   ( 50ml )
Wódka Finlandia    ( 50ml )
Red Label    ( 50ml )
Jack Daniels    ( 50ml )
Ballatinse    ( 50ml )
Johnie Walker   ( 50ml )

6,00 zł
8,00 zł

10,00 zł
12,00 zł
13,00 zł
14,00 zł

Napoje gorące


