
Śniadania
(podawane do godz. 1200)

Wiejska tortilla
(kurczak, rucola, suszony pomidor, 
cebula, ogórek, sos jogurtowy)

Ogrodowa ciabatta  
(wędzony łosoś, mozzarella, rzodkiewka, rucola, pomidor)

Jajko sadzone na boczku

Przystawki
Carpaccio z polędwicy wołowej

Wędzony łosoś z kremowym  
serkiem i kruchymi sałatami

Zupy
Tradycyjny rosół z makaronem

Zupa cebulowa z tymiankiem i grzanką

Krem z korzenia pietruszki

Dania dla dzieci
Zupa pomidorowa z ryżem

Nuggetsy z kurczaka, frytki, sałatka

Sałatki
Sałatka wiejska  

(sałaty, pomidor, cebula, rzodkiew,  
słonecznik, chips z boczku, sos jogurtowy)  

Sałatka „Zielone Ogrody”
(sałaty, kapary, ogórek, suszony pomidor, cukinia, feta, grzanka)  

Dania główne
Pieczona pierś z gęsi, kasza pęczak, czerwona kapusta

Stek z polskiej wołowiny, frytki, sałaty, sos serowy

Łosoś pieczony, ryż biały i dziki, fasolka zielona szparagowa

Pierś z kurczaka z grilla, frytki, ogórek zielony z jogurtem

Tradycyjny kotlet schabowy,  
ziemniaki opiekane, kapusta zasmażana

Udko z kaczki, kasza gryczana, buraczki 

Makaron penne z cukinią i kurczakiem w sosie śmietanowym

Pierogi z mięsem, ruskie (8 szt.)

Desery
Sernik z brzoskwiniami

Strudel jabłkowy z sosem waniliowym i gałką lodów

Parfait z chałwy z sosem malinowym

Lody z gorącymi malinami (3 gałki lodów, maliny na ciepło, bita śmietana, polewa)

Lody „Ciepło-Zimno” (3 gałki lodów, gorąca czekolada, bita śmietana, polewa) 

Lody „Smak Ogrodu” (3 gałki lodów, owoce kiwi, bita śmietana, polewa) 

Pinokio (1 gałka lodów, lentilki, bita śmietana, polewa, wafelek) 

Shake truskawkowy / czekoladowy 

Mus truskawkowy

Napoje zimne
Sok ze świeżych pomarańczy / grejpfrutów (200ml)

Sok ze świeżej marchwi (200ml)

Cappy (200ml) pomarańczowy / jabłkowy / porzeczkowy / grejpfrutowy 

Coca-Cola / Fanta / Sprite / Tonic Mc Kinley (200ml)

Kropla Beskidu (250ml) gazowana / niegazowana 

Nestea (250ml) cytrynowa / brzoskwiniowa

Napoje gorące
Herbata
(czarna / earl grey / owocowa / zielona)

Kawa Espresso

Kawa Doppio Espresso

Kawa czarna

Kawa biała

Kawa parzona

Cappuccino

Latte Macchiato

Czekolada na gorąco

Wina
Carlo Rossi White (150ml) (białe wytrawne / półwytrawne / słodkie)

Carlo Rossi Rose (150ml) (różowe półwytrawne)

Carlo Rossi Red (150ml) (czerwone wytrawne / półwytrawne / słodkie)

Piwa
Tyskie lane (500ml)

Tyskie Gronie / Klasyczne (500ml)

Książęce Ciemne Łagodne / Czerwony Lager / 
Złote Pszeniczne (500ml)

Redd’s Jabłkowy / Żurawinowy (400ml)

Karmi (500ml)

Piwo bezalkoholowe Lech Free (330ml)

12 zł

43 zł

9 zł

7 zł

5 zł

5 zł

4 zł

5 zł

6 zł

5 zł

8 zł

6 zł

7 zł

6 zł

8 zł

10 zł

11 zł

8 zł
8 zł

8 zł

7 zł

7 zł

8 zł

7 zł

8 zł

7 zł

55 zł

34 zł

24 zł

23 zł

36 zł

19 zł

15 zł

10 zł

12 zł

10 zł

15 zł

17 zł

17 zł

8 zł

10 zł

11 zł

13 zł

10 zł

18 zł

16 zł

9 zł

9 zł

10 zł

7 zł

16 zł

18 zł

19 zł

menu


