
 Przystawki

Tatar wołowy                                                     29,-
jajko, ogórek kiszony, cebula, pieczywo

Krewetki smażone na maśle                   36,-       
krewatka, ryż, sambal

Talerz augustowskich wędlin      35,-
wędliny z naszej wędzarni, smalec, ogórek, pieczywo

Stynka smażona (280gr)      26,-
sos pikantny

Przekąski do piwa      25,-
krewetki, krązki cebulowe, sajgonki curry, pierożki z krewetką, 
frytki

Sałaty
Grecka                                                                27,-      
mix sałat,pomidor, ser feta , sos winegret, grzanki

Norweska                                                            33,-      
mix sałat,pomidor,ser,jajko,łosoś,bekon,sos czosnkowy,grzanka

Zupy

Rosół z makaronem (300 ml)                  7,-

Pomidorowa z ryżem (300ml)                              8,-       

Bogracz w stylu węgierskim (400ml)                 19,-     
 lekko pikantna ,mięso,warzywa,ziemniaki

Chłodnik (300ml)      19,-
ziemniaki z okrasą

        



Dania główne 

Deska przysmaków regionalnych (dla 2os.)    69,-
karkówka, boczek, kaszanka,pierogi,placki ziemnaczane, ogórek 
kiszony, chrzan

Polędwiczki       38,-
sos kurkowy, placki ziemniaczane, mix sałat

Gyros    38,-
frytki, mix sałat, sos czosnkowy 

Pierś grillowana    32,-
frytki, sos porowo-szpinakowo-parmezanowy

Fish & chips    39,-
filet z sandacza w cieście piwnym,frytki,sos tatarski, surówka 
colesław

Pstrąg cały (300gr)      38,-
frytki, mix sałat
 
Placki ziemniaczane (5szt)    23,-
sos czosnkowy

Mini pierożki z mięsem    27,-
cebulka,boczek

Tagliatelle            31,-
carbonara z boczkiem i kurczakiem

Burger wołowy    29,-
bułka , sałat, pomidor,cebula czerwona, ser mimolette,bekon, sos 
barbecue,majonez, frytki paprykowe 

Wątróbka drobiowa            31,-
cebulka, jabłko, puree ziemniaczane, ogórek

Filet z okonia       39,-
sos śmietanowy,puree ziemniaczana, warzywa na parze

Musaka, poleca grecki szef kuchni     38,-
mięso mielone,ser żółty, beszamel,mix sałat



Pizza 
poleca grecki szef kuchni

  Margarita          mała 19,- duża 30,-
  ser, sos pomidorowy

  Capriciosa mała 26,- duża 38,-
   szynka, pieczarki, ser, sos pomidorowy

  Hawajska mała 26,- duża 38,-
   szynka,ananas, kukurydza,ser, sos pomidorowy

  Diavola          mała 30,- duża 40,-
   salami, papryczki chilli, ser, sos pomidorowy

  Parma          mała 30,- duża 40,-
   szynka parmeńska, rucola, ser, sos pomidorowy

  Inferno          mała 30,- duża 40,-
  salami,szynka , papryka, ser, sos pomidorowy

   sosy do każdej pizzy: ketchup, sos czosnkowy

                  
                      Dania dziecięce

  Stripsy z kurczaka              19,-
   frytki, marchewka z jabłkiem

   Naleśniki z serem 2 szt.              12,-
sos owocowy

   Mini Burger                                                       20,-
   bułka , kurczak,sałat, pomidor, ser mimolette, sos      
barbecue,majonez, frytki



Desery

Ciasto dnia     9,-
zapytaj obsługę

Desery lodowe- dodatkowa karta   

Napoje gorące

Espresso       7,-

Kawa Czarna       8,-

Kawa Biała       9,-

Cappucino     10,-

Caffe Latte     12,-

Herbata      7,-

Napoje zimne

Pepsi, Tonic, 7-up 0,2l      5,-

Pepsi, Mirinda, 7-UP, Mountain Dew. 0,5l       7,-

Lipton 0,5l      7,-

cytryna/brzoskwinia/zielona herbata   

Sok Toma 0,3l      6,-
pomarańcza/jabłko/multiwitamina/czarna porzeczka

Woda augustowianka 0,5l               5,-
gazowana/niegazowana



Bourbon                       

Jim Beam  (40 cl)                                                          12,-
  

Whiskey

Ballantine's  (40 cl)                                                       12,-

Jack Daniels (40 cl)                                                       14,-

Wódki                                            
                                                         40cl/ 0,5l

Stumbras                                                                9,- /70,-

Finlandia                                                                9,-/ 65,-

Biały Bocian / Sobieski/ Bols/ Stock / Żytnia        6,-/ 60,-

Soplica  (czarna porzeczka, orzech laskowy, 

pigwa, śliwka)/
Żubrówka                                                     5,-/ 50,-


