
 

Przystawki

Tatar wołowy                                                      32,-
jajko/ ogórek kiszony/ cebula/ pieczywo

Krewetki w sosie maślano winnym                   38,-        
krewetki/śmietana/białe wino/ bagietka

Deska wędlin swojskich                39,-
wędliny z naszej wędzarni/smalec/ogórek/pieczywo

Stynka smażona                  26,-
sos pikantny

Przekąski do piwa      26,-
krewetki/krązki cebulowe/sajgonki /pierożki gyoza

Sałaty

Grecka                                                                27,-        
mix sałat/pomidor/ser feta /sos winegret/grzanka

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

          
     Dania dziecięce

Stripsy z kurczaka              21,-
        frytki/ marchewka z jabłkiem

      Naleśniki z serem 2 szt.sos owocowy   17,-
         

Frytki z batata      15,- 
      lista alergenów i karta gramatur dostępna jest u obsługi



Zupy

Rosół z makaronem (300 ml)                             8,-

Pomidorowa z ryżem (300ml)                                 9,-    

Krem z cukinii 250 g         12,- 
                              
Żurek (300ml)       19,-
biała kiełbasa/jajko/pieczywo

Bogracz w stylu węgierskim (400ml)                   19,-     
mięso wp./warzywa/ pieczywo 

Chłodnik (300ml)                19,-
ziemniaki z okrasą

Dania główne 

Karkówka z grilla      37,-
 masełko czosnkowe/frytki/colesław

Schab z kością                 38,-
puree ziemniaczane/mizeria z ogórków

Polędwiczki wieprzowe                                     39,-
sos kurkowy/placki ziemniaczane/mix sałat

Gyros      39,-
frytki/ mix sałat/sos czosnkowy 

Pierś grillowana      35,-
frytki/sos porowo-szpinakowo-parmezanowy/mix sałat

Fish & chips      42,-
filet z sandacza w cieście piwnym/frytki/sos tatarski/surówka colesław

Pstrąg cały (300gr) smażony                 41,-
frytki/mix sałat

Filet z okonia        42,-
sos cytrynowo-śmietanowy/mix kasz/warzywa na parze



Placki ziemniaczane (5szt)    25,-
sos czosnkowy

                  
Pierożki chinkali             27,-
i okrasą

           
Carbonara z boczkiem i kurczakiem                31,-

Burger wołowy    33,-
bułka /sałata/ pomidor/cebula/ ser mimolette/bekon
 sos barbecue/majonez/ frytki paprykowe 

Wątróbka drobiowa            31,-
puree ziemniaczane /cebula/ jabłko/ogórek kiszony

Pizza 
poleca grecki szef kuchni

  Margarita         mała 25 cm 21,-  duża 40cm 33,-
  ser/ sos pomidorowy

  Capriciosa           mała 25 cm 28,- duża 40cm40,-
   szynka/pieczarki/ser/ sos pomidorowy
 

  Hawajska  mała 25 cm 28,- duża 40cm40,-
   szynka/ananas/kukurydza/ser/sos pomidorowy

  Diavola          mała 25 cm 30,- duża 40cm42,-     
   salami/papryczki chilli/ ser/sos pomidorowy

  Parma mała 25 cm 30,- duża 40cm42,-
   szynka parmeńska/ rucola/ ser/sos pomidorowy

  Inferno         mała 25 cm 30,- duża 40cm42,-
  salami/szynka /papryka/ ser/ sos pomidorowy

              sosy do każdej pizzy: ketchup, sos czosnkowy



 Desery

Ciasto dnia 150g     12,-
zapytaj obsługę

Mrowisko                                                          39,-         
ciasto miodowo-kruche

Sękacz                                                               50,-

Desery lodowe- dodatkowa karta   

Napoje gorące
Espresso       8,-

Kawa Czarna       8,-

Kawa Biała       9,-

Cappucino     12,-

Caffe Latte     12,-

Herbata      7,-

Napoje zimne
Kawa mrożona    15,-
Lemioniada Róża Wiatrów 0,5l     12,-
Pepsi, Tonic, 7-up 0,2l      5,-

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

sok pomidorowy 0,2 l                                         5,-

Lipton 0,5l cytryna/brzoskwinia/zielona herbata        7,-

Sok Toma 0,33l pomarańcza/jabłko/multiwit./czarna porzeczka  6,-

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

Pigwoniada z podlasia 0,33 l     13,-
słodzona naturalnie miodem

Podpiwek augustowski na miodzie       9,-
Kwas chlebowy litewski                                   9,-
Red bull                                                               9,-


