ZUPY

DZICZYZNA

 Fińska zupa z pstrąga
 Zupa dnia (zapytaj kelnera)
 Żur na naturalnym zakwasie

19.00
………
19.00

z jajkiem i swojską białą kiełbasą

 Rosół z ręcznie robionym makaronem

18.00

z czosnkiem i pietruszką, z domowymi frytkami
i kiszoną kapustą

 Sałatka z cytrusami

39.00

i smażonym, wędzonym, swojskim serem

 Pychota na ciepło

39.00

sałatka z ryżem, kurczakiem i warzywami,
z sosem czosnkowym i słodko pikantnym

Żebra z dzika

56.00

 Pierogi z dziczyzną

36.00

ręcznie klejone, polane okrasą z boczku

 Bigos na dziczyźnie

37.00

i wieprzowinie

 Golonka po chłopsku

56.00

na kapuście zasmażanej z pieczywem i dodatkami



Kaczka w pomarańczach

56.00

filet z ręcznie robionymi kopytkami, sałatką owocową
i sosem pomarańczowym

Kotlet schabowy



Filet z kurczaka

Nie ma miłości bardziej
uczciwej
niż miłość do jedzenia

38.00
42.00

GOŚCIE MILI……
Bardzo pięknie Was witamy,
na gościnę zapraszamy.

Szanowni Państwo,
W naszej Restauracji serwujemy
potrawy przygotowywane tuż po
złożeniu zamówienia, zawsze ze
świeżych, zdrowych i z najwyższej
jakości produktów.
Stąd czas oczekiwania na dania może
być wydłużony
- za co bardzo przepraszamy

pod szpinakiem i serem, z domowymi frytkami i mixem sałat

Gorące maliny

10.00/25.00

Szarlotka

26.00

z lodami waniliowymi i bitą śmietaną

19.00

Adwokatowy książe

26.00

Fileciki z kurczaka

34.00



Smażony ser

42.00



Pierogi ruskie

33.00

14.00

 Żebra z wieprza

42.00

w sosie pieczeniowym z ręcznie robionymi kopytkami i buraczkami



Domowe tagliatelle

PRZEKĄSKI
 Deska swojskich wędlin-2os/4os
wędlin
45.00/79.00
z domowymi piklami

ręcznie klejone,
klejone z okrasą z cebuli

Lody z owocami, polewą 10.00/ 24.00
i bitą śmietaną (1 gałka),(3 gałki)
Mango lassi- koktajl



z domowymi frytkami i surówką (DANIE DLA DZIECI)
w panierce, z domowymi frytkami, sosem czosnkowym i mixem sałat

Naleśniki -(2szt)ser, domowe powidła, nutella

(lody waniliowe z adwokatem i bitą śmietaną)



56.00

w płatkach kukurydzianych z pieczonymi talarkami z ziemniaków
i surówką
surówk



z lodami waniliowymi ( 1 gałka), (3 gałki)



 Kotleciki z dzika

z ziemniakami i kapustą zasmażaną

DESERY



56.00

DANIA GŁÓWNE

SAŁATKI



 Medaliony z jelenia

w sosie barbecue z pieczonymi ziemniakami z kminkiem i mixem sałat

 Pstrąg smażony- z naszego stawu 46.00



93.00

w sosie grzybowym z ręcznie robionymi kopytkami i bukietem surówek



RYBY



 Stek z jelenia
z pieczonymi ziemniakami z kminkiem i mixem sałat

38.00

ręcznie robiony makaron z boczniakiem, pieczarką, parmezanem
i truflową nutą

 Deska serów
45.00/79.00
 Deska domowego pasztetu z dodatkami 37.00
 Swojski smalec z dzika
39.00
z kiszonym ogórkiem i pieczywem
ZAPRASZAMY DO ZAKUPU NASZYCH WYROBÓW

NAPOJE
alkoholowe
PIWO LANE
 Browar Wielka Sowa z Bielawy 500ml 12.00
300ml 10.00
PIWO BUTELKA

KAWY



Browar Wielka Sowa z Bielawy

NAPOJE
bezalkoholowe

500ml 13.00

WINO -Winnica Świdnica







Kawa czarna
Kawa z mlekiem
Espresso
Cappuccino
Kawa Latte
Kawa mrożona

10.00
11.00
10.00
15.00
18.00
23.00

z lodami (2 gałki) i bitą śmietaną

 Herbata mrożona z owocami
 Gorąca czekolada z bitą śmietaną

16.00
18.00




Butelka
Lampka

750ml 75.00
125ml 17.00

GRZANIEC
 Piwo

19.00

cynamon, imbir, goździk, cytryna i miód

 Wino

18.00

pomarańcza i goździk

WÓDKA
 Biały bocian, Wyborowa

NALEWKA

WINO MUSUJĄCE

500ml 75.00
40ml 12.00

ŚLIWOWICA

Soki Cappy- 250ml
Herbaty Richmont
Naturalne herbaty owocowe
Woda- 500ml
Coca-cola- 250ml
Coca-cola, Fanta, Sprite-500ml
Fuzetea- 500ml
Woda z cytryną- dzbanek
Sok- dzbanek

9.00
13.00
16.00
7.00
9.00
10.00
10.00
11.00
18.00

KWAS CHLEBOWY 500ml

13.00

PIWO BEZALKOHOLOWE 500ml

13.00

40ml 16.00
750ml 75.00

WHISKY

 Jack Daniels
 Ballantines











40ml 18.00
40ml 14.00
40ml 19.00

