PRZYSTAWKI/STARTERS

PLACKI ZIEMNIACZANE/POTATO PANCAKES

Fileciki z okonia w domowej zalewie octowej z cebulą 130 g 18,00

Placki ziemniaczane z kwaśną śmietaną 3 szt.
Potato pancakes with sour cream -3 pieces

Perch fillet in a homemade vinegar pickle with onion

Krewetki królewskie smażone na maśle 8 szt.
		 z czosnkiem i natką pietruszki

Placki ziemniaczane z okoniem w borowikach 3 szt.

39,00

Placki ziemniaczane z polędwiczką wieprzową 3 szt.
		 w sosie grzybowym

34,00
14,00

Sweet potato fries with garlic sauce

Tatar wołowy z jajkiem i dodatkami

39,00

Tartar steak with egg and spices

Smalec tradycyjny z ogórkiem i chlebem giżyckim 100 g

16,00

Homemade lard with a pickled cucumber and local rye bread

14,00

Chicken soup with homemade noodles

Żurek z jajkiem i białą kiełbasą

16,00

Traditional Polish sour barley soup with egg and white sausage

Pomidorowa z domowym makaronem

16,00

Tomato soup with homemade noodles

Flaki Mazurskie

18,00
25,00

18,00

The soup of the day / Cold borsch

29,00

Lettuce with avocado, shrimp, orange, and shrimp sauce

Pieczona polędwiczka wieprzowa w sosie grzybowym, 180 g 36.00
		 pure ziemniaczane, buraczki marynowane

Pierogi z mięsem i skwarkami

32,00

25,00

Meat dumplings with pork scratching

25,00

Russian dumplings with onion and sour cream

Pierogi z kurkami i sosem
		 śmietanowo-koperkowym (sezonowo)

29,00

Dumplings with chanterelle mushrooms and cream
and dill sauce (seasonal)

Pierogi z jagodami i słodką śmietaną

25,00

Dumplings with blueberries and sweet cream

Grilled porkneck steak with butter and spices, potatoes/chips, salad

32,00

Frikadelle in mushroom sauce, pure, beetroot

Udko kaczki mazurskiej z ziemniakami po polsku, 500 g
		 buraczki zasmażane z miodem

KARTACZE MAZURSKIE/Masurian round potato dumplings

35,00

Kartacze z sosem śmietanowo-grzybowym, 2 szt.
		 smażoną cebulką i kiszoną kapustą

RYBY SMAŻONE LUB NA ŻYCZENIE GOTOWANE NA PARZE 350 /150 g
FRIED FISH OR STEAMED ON REQUEST
Filet z sandacza, ziemniaki po polsku/frytki, sałatka

45,00

Pikeperch fillet, potatoes/chips, salad

Filet z okonia, ziemniaki po polsku/frytki, sałatka

45.00

Perch fillet, traditional Polish potatoes/chips, salad

49.00

Roast duck with traditional Polish potatoes, beets fried with honey

34,00

Lettuce with green cucumber, fried perch and lemon sauce

Sałata z awokado, krewetkami, pomarańczą
		 i sosem krewetkowym

32,00

Grilled chicken breast fillet in Polish herbs, potatoes/chips, salad

Stek z karkówki z masłem ziołowym, 180 g
		 ziemniaki po polsku/frytki, surówki

PIEROGI DOMOWE PRZEZ NASZYCH KUCHARZY ULEPIONE
HOMEMADE DUMPLINGS 8 szt.
Pierogi ruskie z cebulą i kwaśną śmietaną

Breaded chicken breast fillet with fried egg, potatoes/chips, salad

Masurian pork knuckle griled on beer, baked potatoes , horseradish,
mustard, fresh pickled cucumber

Lettuce with grilled chicken, vegetables and spicy sauce

Sałata z zielonym ogórkiem, smażonym okoniem
		 i sosem cytrynowym

32,00

Golonka mazurska zapiekana w piwie, 300 g
39,00
		 ziemniaki opiekane, chrzan, musztarda, ogórek małosolny

SAŁATY/SALADS 350g
Sałata z kawałkami grillowanego kurczaka,
		 warzywami i sosem jogurtowo-czosnkowym

Breaded pork chop with fried on a homemade lard, boiled
potatoes/chips, salad

Kotlet mielony w sosie grzybowym180 g
		 pure ziemniaczane, buraczki

Fish soup from masurian fish, with pikeperch, cream, tomato and dill

Zupa dnia/Chłodnik

Panierowany kotlet schabowy, smażony 180 g
34,00
		 na smalcu domowym, ziemniaki po polsku/frytki, surówki

Grillowany filet z kurczaka w ziołach polskich,180 g
		 ziemniaki po polsku/frytki, surówki

37,00

Zucchini pancakes with cream and smoked salmon -3 pieces

Pork loins in mushroom sauce with mashed potatoes

Beef tripe soup

Zupa z mazurskich ryb, z wkładką z sandacza,
		 ze śmietaną, pomidorami i koperkiem

Placki z cukinii ze śmietaną i wędzonym łososiem 3 szt.

DANIA Z PATELNI, PIECA I GRILLA
DISHES FROM A FRYING PAN, OVEN AND GRILLED

Panierowany sznycel z piersi kurczaka 180 g
		 z jajkiem sadzonym, ziemniaki po polsku/frytki, surówki

ZUPY/SOUPS 250 ml
Rosół z domowym makaronem

35,00

Potato pancakes with pork loin, mushroom sauce

Chips from masurian perch with garlic sauce

Frytki z batatów z sosem czosnkowym

39,00

Potato pancakes with perch and boletus mushrooms -3 pieces

King prawns fried on butter with garlic and parsley

Frytki z okonia mazurskiego z sosem czosnkowym 250 g

23,00

Pstrąg z grilla z masełkiem czosnkowym, (ok. 250g)
		 ziemniaki po polsku/frytki, sałatka

42,00

Grilled trout with garlic butter, potatoes/chips, salad

Sandacz w lekkim sosie z kurek leśnych,
		 ziemniaki po polsku, sałatka
Perch-pike in a light sauce with with chanterelle mushrooms,
potatoes, salad

(pytaj o dostępność / ask for availability)

29.00

Round potato dumplings with cream sauce, mushroom sauce and fried
onion 2 pieces

49,00

MAKARONY/PASTA 350g
Makaron wstążki z krewetkami królewskimi, pomidorkami
		 koktajlowymi i kolendrą w lekko pikantnym
		 sosie śmietanowo-pomidorowym

Ice tea cytrynowa/ brzoskwiniowa 200 ml
49,00

Tagiatelle with king prawns and coriander in mildly hot chilli
and tomato sauce

Makaron wstążki z kurkami mazurskimi,
		 kurczakiem w sosie śmietanowo-koperkowym

39,00

8,00

Traditional fried potatoes with herbs

8,00

Chips

Zestaw surówek 150 g

8,00

Mix of salads

Warzywa gotowane na parze 150 g

8,00

Steamed vegetables

Sos czosnkowy

3,00

Garlic sauce

Sos śmietanowo-koperkowy 20 g

3,00
3,00
3,00

Bread

Purre ziemniaczane 130 g

8,00

Mashed potatoes

DANIA DLA NAJMŁODSZYCH
CHILDREN’S DISHES

Rosół z makaronem 200 ml

12,00

Chicken soup with pasta

Kawałki kurczaka w sosie śmietanowym,
		 ziemniaki, surówka 200 g/100g

22,00

Chicken in cream sauce, potatoes, salad

Panierowane kawałki kurczaka, frytki, surówka 200 g/100 g

22,00

Chicken fingers, chips, salad

Filecik z sandacza, frytki, surówka 200 g/100 g
Pikeperch fillet, chips, salad

16,00

Creamy cheesecake with cherries

Beza z mascarpone i musem z marakui

16,00

Meringue with mascarpone and passion fruit mousse

Espresso 40 ml/8g
Espresso doppio 80 ml/16g
Classico 140 ml/8g
Classico&milk 150 ml/8g
Kawa sypana 150 ml/10g/Turkish Coffee
Cappuccino 150 ml/8g
Caffe latte 200 ml/16g
Latte macciato 200 ml/16g
Marina z syropem karmelowym 200 ml/16g
Caffe frappes na bazie kawy brazylijskiej 200 ml

29,00

Herbata 1 szt. (smak do wyboru)/Tea
Herbata z rumem 150 ml/Tea with rum
Herbata owocowa z miodem

9,00
12,00
10,00
12,00
10,00
12,00
15,00
15,00
17,00
18,00
10,00
18.00
12,00

NAPOJE ZIMNE/COLD DRINKS
Pepsi 200 ml
Karafka Pepsi 1 l/ A jug of Pepsi
Pepsi Max 200 ml
Mirinda 200 ml
7 up 200 ml
Schweppes Tonic/bitter lemon 200 ml
Sok		
jabłkowy, pomarańczowy, z czarnej porzeczki, grejpfrutowy,
ananasowy, pomidorowy
apple juice, orange juice, black currant juice, grapefruit juice,
pineapple juice, tomato juice

7,00

still water/sparkling water

Karafka wody z cytryną 1 L/A jug of water with lemon
Rock Star
Karafka soku 1 L/A jug of juice
Świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy 200 ml

15,00
10,00
22,00
18,00

Freshly squeezed orange juice

Caffe frappes on the base of the brazilian coffee

Garlic butter

Pieczywo

Kremowy sernik z wiśniami 150g

5,00

still water/sparkling water 300 ml

Woda niegazowana/ gazowana 500 ml

Marina with caramel syrup

Cream and dill sauce

Masło czosnkowe 20 g

16,00

KAWY I HERBATY/COFFEE/TEA

DODATKI/EXTRAS
Frytki 100 g

Woda niegazowana/ gazowana 300 ml

Tart with fruit with ice cream and whipped cream

Tagiatelle with chanterelle mushrooms and chicken in cream and dill sauce

Ziemniaki po polsku podsmażane z ziołami 130 g

lemon juice/peach juice

DESERY/DESSERTS
Szarlotka na ciepło z lodem i bitą śmietaną

8,00

8,00
16,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

Pigwoniada 200 ml

14,00

Quince lemonade

BECZKOWE
KSIĄŻĘCE ZŁOTE PSZENICZNE 0,5 L

13,00

KSIĄŻĘCE CZERWONY LAGER 0,5 L

13,00

KOZEL LEZAK 0,5 L

12,00

TYSKIE 0,5 L

11,00

PIWA BUTELKOWE
PILSNER URQUELL 0,5 L

15,00

KSIĄŻĘCE IPA 0,5 L

14,00

KSIĄŻĘCE CHERRY ALE 0,5 L

14,00

KSIĄŻĘCE CZERWONY LAGER 0,5 L

14,00

KSIĄŻĘCE CIEMNE ŁAGODNE 0,5 L

14,00

GROLSCH 0,45L

15,00

LECH PREMIUM 0,5 L

13,00

CAPTAIN JACK ORIGINAL 0,4 L

13,00

HARDMADE PEAR CRUSH 0,4 L

13,00

LECH SHANDY LEMON 0,5 L

13,00

0,0% PIWA BEZALKOHOLOWE
LECH FREE LAGER 0,33 L

9,00

LECH FREE LIMONKA Z MIĘTĄ 0,33 L

9,00

LECH FREE GRANAT I ACAI 0,33 L

9,00

KSIĄŻĘCE ZŁOTE PSZENICZNE 0.0% 0,5 L

14,00

KSIĄŻĘCE IPA 0.0% 0,5 L

14,00

