
Zupa dnia (informacji udzieli obsługa)                                                

Rosół domowy z makaronem                                                               

Pomidorowa z makaronem                                                                  

Żurek Staropolski z jajkiem, kiełbasą i pieczywem                            

14 ,-

12,-

12,-

14,-

ZUPY



30 ,-

30 ,-

28 ,-

32 ,-

35 ,-

30 ,-

228 ,-

35 ,-

39 ,-

Placek ziemniaczany w sosie śmietanowo - kurkowym z bukietem surówek       
             
Placek po węgiersku z gulaszem wołowym i buraczkami
                                                   
Kotlet schabowy panierowany z purée ziemniaczanym i kapustą  zasmażaną
                                                                
KKotlet schabowy po „międzygórsku” zapiekany w serze z pieczarkami, cebulą i 
papryką wraz z frytkami i surówką
                                                                                                    
Zraz wołowy w sosie pieczeniowym z purée ziemniaczanym i buraczkami   
                                    
Golonka z kapustą zasmażaną, i pieczonymi ziemniaczkami
                                                                               
Filet z indyka panieFilet z indyka panierowany wraz z frytkami i bukietem surówek 
                                            
Grillowana pierś z kaczki na purée z mango i tymianku z grillowanymi warzyw-
ami oraz pieczonymi ziemniakami
  
Regionalny Pstrąg Kłodzki smażony, marynowany w  pesto z czosnku niedźwie-
dziego z bukietem surówek oraz frytkami                                                              

DANIA GŁÓWNE



DANIA GŁÓWNE

Sałatka z rukoli  z wątróbką drobiową kandyzowaną w pomarańczy, oliwkami, 
suszonymi pomidorami i cebulą wraz z grzanką czosnkową 
                                                                                                                      
Sałatka Cesar podana z kawałkami piersi z indyka, na sałacie rzymskiej z pomi-
dorami koktailowymi i parmezanem

Smażony ser Camembert z żurawiną, frytkami i sałatką wiosenną
       
Smażony ser żółty z żurawiną, frytkami i sałatką wiosenną  
                            
Domowe pierogi ruskie 
           
Domowe pierogi z mięsem 
    
Domowe pierogi z kapustą i grzybami leśnymi   
  
Naleśniki z serem, owocami i bitą śmietaną  
 
Naleśniki z dżemem, owocami i bitą śmietaną   

   

28 ,-

28 ,-

26 ,-

26 ,-

16,-

16,-

116,-

18 ,-

18,- 



MENU DLA DZIECI

Minikotlecik z indyka z purée ziemniaczanym i surówką 
                                                                                                                      
Mała porcja pierogów ruskich (4 szt.)

Mininaleśnik z serem i bitą śmietaną 

Mininaleśnik z dżemem

Frytki

   

14 ,-

10 ,-

12 ,-

12 ,-

  9,-



DESERY

Kaskada owocowa  (3 gałki lodów, owoce, polewa, bita śmietana)
                                                                                                                      
Kaskada bakaliowa - (3 gałki lodów, bakalie, polewa czekoladowa, bita śmieta-
na) 

Owoce z bitą śmietaną 

Ciasto dnia z bitą śmietaną oraz polewą

16,-

16 ,-

16 ,-

14 ,-
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