
Duszone policzki wołowe z ziołami 
podane na puree z ciecierzycy 
i pieczonymi warzywami
policzki / puree z ciecierzycy
warzywa korzeniowe / demiglace
Stewed beef cheeks with herbs 
served on chickpeas puree 
and roasted vegetables
beef cheeks / chickpeas puree
vegetables / demiglace sauce

Burger wołowy z bekonem 
i serem cheddar podany z frytkami 
i sałatką 
wołowina / bekon / ser cheddar / bułka maślana
grube frytki / remulada duńska
Beef burger with bacon, 
cheddar cheese, french fries
beef / bacon / cheddar cheese
french fries / vegetables

Żeberka wieprzowe z sosem BBQ 
podane z krążkami cebulowymi, 
piklowaną kapustą oraz opiekanymi 
ziemniakami w skórkach
żebra wieprzowe / sos BBQ / ziemniaki 
cebulki / piklowana kapusta
Pork Ribs with BBQ sauce 
served with onion rings, 
pickled cabbage and roasted potatoes
pork ribs / BBQ sauce / potatoes / onion rings
pickled cabbage

DESERY desserts

Tarta czekoladowa z sosem waniliowym
i owocami
czekolada  / kruchy spód / śmietana / owoce
Chocolate tart with vanilla sauce and fruits
chocolate tart / cream / vanilla / fruits

Śliwki węgierki na ciepło 
z lodami waniliowymi i owsianą kruszonką
śliwki / likier krupnik / lody waniliowe / kruszonka 
Hot plums with vanilla ice cream and oat crumble
plums / honey liqueur / vanilla ice cream / crumble

65 zł
200/400g

49 zł
150/450g

55 zł
300/600g

23 zł
110/180g

23 zł
15/200g

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

NAPOJE GORĄCE hot beverages
Espresso 

Espresso Doppio 

Caffé Americano 

Cappuccino

Caffé Latte

Herbaty Dilmah t-Series
Dilmah t-Series teas

PIWO beer

Żywiec z beczki draught beer 

Żywiec butelkowe bottled beer 

Heineken 

Desperados

Żywiec non-alcoholic

WINA DOMOWE house wine

białe / czerwone
white / red

10 zł
25cl

22 zł
20cl

10 zł
20cl

8 zł
50cl

9 zł
7cl

15 zł
14cl

12 zł
14cl

14 zł
20cl

14 zł
20cl

12 zł

13 zł
30cl

15 zł
50cl

13 zł
33cl

15 zł
40cl

13 zł
0,5cl

15 zł
15cl

18 zł
50cl



PRZEKĄSKI I SAŁATY appetizers and salads

Sałatka z rukoli z serem pleśniowym 
i piklowaną gruszką 
sałaty  / ser lazur / gruszka / pieczone cherry
francuski winegret / pestki dyni
A mix of rocket salad with blue cheese 
and pickled pear
Rocket salad / blue cheese / pear / baked cherry 
tomatoes / vinaigrette / pumpkin seeds

Carpaccio z polędwicy wołowej  
z marynowanymi kurkami 
i oliwą szczypiorkową
polędwica wołowa / kurka piklowana / parmezan
kapary / czerwony pieprz / oliwa szczypiorkowa
Beef carpaccio with marinated 
chanterelles and chive olive oil
beef tenderloin / chanterelles / parmesan
capers / red pepper / chive olive oil

Domowe pierogi z gęsiną 
na sałatce z roszponki i jabłka
gęsina / roszponka / jabłko  / winegret / kiełki 
Homemade dumplings with goose meat 
with lamb’s lettuce and baked apple
goose meat / lamb’s lettuce / vinaigrette / apple

Sałaka Cesar w dwóch odsłonach  
• grillowany filet kurczaka
• pieczony łosoś norweski
sałata rzymska / anchois / pomidory
parmezan / maślane grzanki 
Caesar salad in two versions: 
• grilled chicken fillet
• roasted Norwegian salmon
chicken fillet or baked salmon / romaine lettuce
anchovies sauce / parmesan / butter toast

Maślane krewetki tygrysie 
z białym winem i pietruszką
krewetki / czosnek / zielenina / masło
chilli / bagietka ziołowa
Tiger prawns with butter, 
white wine and parsley
prawns / garlic / parsley / butter
chili / herb bread

28 zł
300g

48 zł
80/150g

35 zł
200/250g

32 zł
36 zł

60/200g

49 zł
130/170g

MAKARONY pasta

Pappardelle w sosie śmietanowym 
z podgrzybkami
podgrzybki  / śmietana / tymianek
wino białe / parmezan
Pappardelle with bay bolete creamy sauce
bay bolete / sweet cream / thyme
white wine / parmesan

Pappardelle à la Carbonara 
z wędzonym boczkiem
wędzony boczek / żółtko / szalotka
czosnek / parmezan / rukola
Pappardelle à la Carbonara 
with smoked bacon
smoked bacon / egg yolke / onion
garlic / parmesan / rocket salad

ZUPY soups

Krem z  pieczonego buraka 
z oliwą rozmarynową
burak / imbir / oliwa / mleko kokosowe / pestki dyni 
Creamy baked beetroot soup 
with rosemary olive oil
beetroot / ginger / olive oil / coconut milk
pumpkin seeds

Bulion na ogonach wołowych 
z pierożkami Gyoza
ogony wołowe / palona włoszczyzna
Gyoza z mięsem / mielony pieprz / kolendra 
Homemade Beef Broth with Gyoza dumplings
beef / smoked vegetables / Gyoza dumplings 
with meat / grained pepper / coriander

Domowy żur na żytnim zakwasie 
z maślanką
zakwas żytni / biała kiełbasa / jajko
majeranek / maślanka
Polish sour soup „Żurek” with cream 
and white sausage and boiled egg
rye leaven / white sausage / boiled egg
marjoram / sour cream

36 zł
80/280g

34 zł
80/280g

19 zł
300g

22 zł
300g

22 zł
300g

DANIA GŁÓWNE main courses

Fish&Chips - dorsz w tempurze
z sosem tatarskim, frytkami belgijskimi 
i sałatką coleslaw
dorsz / sos tatarski / frytki belgijskie  / Coleslaw / kiełki 
Fish&Chips – Fried Cod with tartar sauce, 
french fries and coleslaw salad
cod / tatar sauce / french fries / Coleslaw salad

Pieczony łosoś z risotto i zielonym groszkiem 
podany z salsą kaparową 
i mieszanymi sałatami 
łosoś norweski / ryż arborio / groszek
mieszane sałaty / salsa / zielona oliwa
Baked salmon with risotto, green peas 
with capers salsa, mixed salad
salmon / arborio rise / green pea
mixed salad / tomato salsa / olive oil

Roladka z kurczaka z serem kozim 
i sosem kurkowym podana z kluskami gnocchi 
i duetem fasolki szparagowej
kurczak / ser kozi / kurki / szpinak / gnocchi
fasolka / kiełki
Chicken roulade with goat cheese 
and chanterelle sauce, Gnocchi
and duet of string beans
chicken breast / goat cheese / chanterelles 
gnocchi / string beans

Sezonowany antrykot wołowy 
podany z masłem rozmarynowym 
i grillowanymi warzywami 
oraz gratin ziemniaczanym z brokułami
antrykot / masło ziołowe / warzywa grillowane
ziemniaki / brokuły 
Seasoned beef steak 
with rosemary butter, grilled vegetables 
and potato Gratin with broccoli
beef entrecote / herb butter / grilled vegetables
potato gratin / broccoli 

60 zł
180/350g

68 zł
150/350g

45 zł
150/350g

95 zł
250/450g

DZIEL Z NAMI IDĘĘ NATURAL FARM!
Share the idea of Natural Meat with us!


