
MENU

NAPOJE ZIMNE soft drinks

Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sprite, 
Fanta, Kinley Tonic

Świeżo wyciskany sok
freshly squeezed juice 

Soki owocowe fruit juice

Woda niegazowana, gazowana
still or sparkling water

PIWO beer

Żywiec z beczki draught beer 

Żywiec butelkowe bottled beer 

Heineken 

Desperados

Żywiec non-alcoholic

PIWO DESILVA DeSilva beer

Piwo ze Starej Zajezdni Kraków by DeSilva 
Beer from Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva
Zapytaj obsługę o dostępne smaki
For available flavors ask our Staff

 

WINA wine

WINO STOŁOWE HOUSE WINE 

Białe / Czerwone 
white / red

10 zł
25cl

22 zł
20cl

10 zł
20cl

8 zł
50cl

13 zł
30cl

15 zł
50cl

13 zł
33cl

15 zł
40cl

13 zł
50cl

15 zł
50cl

15 zł
15cl

21 zł
120/170g

27 zł
110/240g

39 zł
350/550g

DESERY desserts 

Panna cotta z wanilią Bourbon i lawendą
Lavender infused Bourbon vanilla panna cotta
Kremówka / wanilia / syrop lawendowy
karmelizowane pomarańcze sycylijskie
Double cream / vanilla / lavender syrup
carmelised blood oranges

Fondant z belgijską czekoladą, 
mus mango-marakuja, sorbet cytrynowy, 
puree z czarnego bzu, mięta pieprzowa 
Dark, belgian chocolate fondant 
with mango-passionfruit coulis, lemon sorbet, 
pureed black elderberry and peppermint
Czekoladowy fondant / mango / passiflora
sorbet cytrynowy / czarny bez / mięta 
Chocolate cake / mango / passionfruit
lemon sorbet / black elderberry / peppermint

DLA DZIECI kids menu

Domowy rosół z makaronem, 
Panierowane stripsy z kurczaka, 
frytki, sałatka „Coleslaw”,ketchup
Home made broth with hand cut noodles, 
Breaded chicken strips, 
belgian fries, „Coleslaw”, tomato ketchup
Wołowina Highland / makaron krajanka
filet z kurczaka / frytki / kapusta
marchew / suszona żurawina / ketchup 
Highland beef / hand cut noodles
chicken fillet / belgian fries / cabbage
carrots / dried cranberries / tomato ketchup 

55 zł
75cl

18 zł
50cl

Niefiltrowane i niepasteryzowane piwa z Minibrowaru
Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva

NAPOJE GORĄCE hot beverages
Espresso 

Espresso Doppio 

Caffé Americano 

Cappucino

Caffé Latte

Herbaty Dilmah t-Series
Dilmah t-Series teas

9 zł
7cl

15 zł
14cl

12 zł
14cl

14 zł
20cl

14 zł
20cl

12 zł



41 zł

120/250g
120/250g

49 zł
200/380g

39 zł
180/400g

21 zł
220/300g

21 zł
180/200g

ZUPY soups

Krem z pieczonych buraków 
z mango i amarantusem
Pureed oven roasted beet 
and mango soup with puffed amaranth
Pieczony burak / mango / bulion warzywny
ziarna amarantusa
Oven roasted beets / mango / vegetable stock
amaranth grains

Domowy bulion wołowo-drobiowy 
z warzywami korzennymi i makaronem
Home style, Highland beef broth 
with root veg and noodles
Wołowina Highland / warzywa korzenne
makaron krajanka 
Highland beef / root vegetables
hand cut noodles

Zupa w stylu meksykańskim 
z duszoną wołowiną, pomidorami, 
fasolą i jalapeño
Tomato based mexican style beef soup 
with beans and jalapeño
Sok z pomidorów / wołowina Highland
fasola czarna i czerwona / cebula / papryka jalapeño
Tomato juice / Highland beef
black and red beans / onions / jalapeño peppers

DANIA GŁÓWNE main courses
 
Risotto szafranowe 
Saffron risotto
Ryż arborio / wino białe wytrawne / szalotka
masło / szafran / Parmigiano reggiano
Arborio rice / dry white wine / shallots
butter / saffron / Parmigiano reggiano 

Wybierz swój ulubiony dodatek: 
Choose your favourite topping:
• filet kurczaka zagrodowego
• pieczony łosoś jurajski
• farm chicken fillet
• oven seared jurasic salmon

23 zł
300g

25 zł
300g

29 zł
300g

51 zł

120/250g
120/250g

73 zł
400/550g

52 zł
190/380g

49 zł
 170/350g

52 zł
 180/380g

SAŁATKI I ZAKĄSKI salads and appetizers 

Klasyczna sałatka „Caesar”
Classic „Caesar” salad 
Sałata rzymska / dressing anchois / grzanki pszenne
pomidory czereśniowe / Parmigiano reggiano
Romaine / Caesar dressing / home made croutons
cherry tomatoes / Parmigiano reggiano

Wybierz swój ulubiony dodatek:
Choose your favourite topping: 
• filet kurczaka zagrodowego  
• pieczony łosoś jurajski
• farm chicken fillet
• oven seared jurasic salmon 

Deska wędlin z własnej wędzarni, 
serów żółtych, dojrzewających 
i dodatków dla dwojga
Our own charcuterie board 
with condiments for two
Wędliny wieprzowe z własnej masarni
sery żółte i dojrzewające / pikle i dodatki
Our own sellection of cold cuts
assorted cheeses / pickles and condiments 

„Strips” z kurczaka w domowej panierce 
z frytkami i dipem sweet chilli
Chicken strips in our homemade crust 
with belgian fries and sweet chilli dip
Filet z kurczaka zagrodowego
panierka pszenno-maślana / frytki / majonez
sos sweet chilli
Farm chicken strips / home made breadcrumbs
belgian fries / mayo / sweet chilli

Pyry z gzikiem
Potato and „Gzik”
Wolno gotowany ziemniak grillowy
kremowy ser biały / zioła / pieprz młotkowany
Slow cooked jacket potato / creamed cottage cheese
herbs / cracked black pepper

Wiaderko frytek z ketchupem
Belgian fries bucket
with tomato ketchup 

Dorada pieczona z szałwią 
i masłem klarowanym, warzywnym tagliatelle 
i ziemniaczanym gratin
Oven baked, sage and clarified butter cured 
sea bream with vegetable tagliatelle 
and potato gratin
Dorada / masło klarowane / warzywa korzenne
ziemniaki gratin 
Sea bream / clarified butter / root vegetables
potato gratin

Grillowany filet z kurczaka zagrodowego, 
frytki z marchewki i batata, 
duszona papryka z mango 
Grilled farm chicken breast, carrot 
and sweet potato fries, stewed bell pepper 
and mango salad 
Filet z kurczaka zagrodowego / marchew
batat / papryka / mango / cebula
Farm chicken fillet / carrots / sweet potato
bell peppers / mango / onions

Panierowany kotlet ze schabu wieprzowego 
z sałatką „Coleslaw” i pyrami
Breaded pork schnitzel with „Coleslaw” 
and potatoes
Kotlet schabowy / kapusta / marchew
suszona żurawina / ziemniak
Boneless pork chop / cabbage / carrots
dried cranberries / potatoes

Burger „Marciński” 
by DeSilva PREMIUM Poznań
„St. Martins” beef burger 
by DeSilva PREMIUM Poznań
Wytrawny rogal z ciasta półfrancuskiego
wołowina Highland 100% / relish pomidorowy
sałata rzymska / frytki belgijskie
prażony bekon / Cheddar / „Gzik” 
Savoury, hand crafted semi puff pastry 
crescent roll / 100% Highland beef
tomato relish / romaine / belgian fries
crispy bacon / Cheddar / „Gzik” 


