15
LAT
LOKAL Z PIĘTNASTOLETNIĄ TRADYCJĄ

KARTA
MENU
NA DOWÓZ LUB
ODBIÓR OSOBISTY
.

Składanie zamówień na nasze pyszności:
(od poniedziałku do niedzieli)
od 11:00 do 17:00
W celu dokonania zamówienia prosimy o kontakt
tel. 32 223 17 49 lub 510 026 390.
Dostawa zamówień na terenie Mysłowic przy zamówieniach powyżej
30,00 zł gratis. Poniżej tej kwoty opłata 10,00 zł.

PRZYSTAWKI

POTRAWY Z WIEPRZOWINY

SNACKS

PORK DISHES

Śledź po Cesarsku z cebulą i jabłkiem w
śmietanie podany ze złocistą grzanką
Herring in Cesar style with onion, sweet cream whit toast
mleko, ryba / milk, fish

Gorąca wątróbka a’la Bismarck w sosie
śmietanowo-balsamicznym z boczkiem i
pieczarkami.

18,00

Polędwiczki „Don Giovanni” w sosie z
borowików z kluskami śląskimi i kapustą
czerwoną
Tenedrloin „Don Giovanni” in porcini mushrooms
sauce with Silesian dumplings and red cabbage
gluten, jaja, mleko / gluten, eggs, milk

23,00

Hot liver a’la Bismarck in cream-balsamic sauce with Becon
and champignons.
mleko/ milk

Schab po naszemu – faszerowany
krupniokiem z ziemniakami puree i kapustą
zasmażaną
Pork loin our way - stuffed with krupniok with mashed
potatoes and fried cabbage
dwutlenek siarki i siarczany, gorczyca / sulphites, mustard
cabbage

ZUPY

Sznycel z peklowanej wieprzowiny z
ziemniakami puree i kapustą zasmażaną

SOUPS
Rosół ze świeżą pietruszką, marchewką oraz
makaronem
Broth with parsley served with noodles
gluten, jaja / gluten, eggs

Barszcz czerwony z krokietem lub uszkami
ręcznej roboty
Beetroot soup served with croquette or homemade ravioli
gluten, jaja / gluten, eggs

Żur śląski na maślance z białą kiełbasą

10,00

15,00

DANIA WEGETARIAŃSKIE
VEGETARIAN DISHES
Tagliatelle z borowikami, śmietaną i
parmezanem

29,00

Tagliatelle with porcini mushrooms, sour crem and
Parmesan
gluten, jaja, mleko / gluten, eggs, milk

Karminadle z panczkrautem
Pierogi z mięsem ze skwarkami
Dumplings filled with meat and pork scratching
gluten, jaja/ gluten, eggs

39,00

32,00
28,00

Minced meat with mixture of potatoes and sauerkraut
gluten, jaja, mleko / gluten, eggs, milk

15,00

Traditional polish soup made from fermented rye
with whit sausage
gluten/ gluten

Cured pork schnitzel with mashed potatoes and fried cabbage
gluten, jaja/ gluten, eggs

39,00

7 szt.

25,00

POTRAWY Z WOŁOWINY
BEEF DISHES
Rolada śląska z kluskami i kapustą czerwoną
The silice of beef wrapped up, white dummpling and the red
cabbage
gluten, jaja, gorczyca/ gluten, eggs, mustard seeds

Ozory w sosie chrzanowym na puree
ziemniaczanym z burakami
Tongues in horseradish sauce with puree with beetroods
gluten, mleko / gluten, milk

35,00
30,00

Pierogi ruskie ze śmietaną i cebulą
Dumplings with potato and cottage chees stuffing and
onion
gluten, jaja, mleko / gluten, eggs, milk

7 szt.

22,00

POTRAWY DLA DZIECI
DISHES FOR CHILDREN'S
Pulpety w sosie pieczeniowym z ziemniakami
puree i surówką z marchewki

RYBY

Meatballs in roast sauce with mashed potatoes and carrot salad
gluten, jaja, mleko / gluten, eggs, milk

FISH
Łosoś pieczony z porzeczką na puree
pietruszkowym oraz mix sałat
Roasted salmon with currant, parsley puree and salad mix
mleko, ryba / milk, fish

45,00

Filet z kurczaka po Tyrolsku zawijany w
boczku z serem feta i suszonymi
pomidorami na puree marchewkowym
Chiken’s filet in Tyrolean style wrapped with
becon, feta cheese, dried tomatoes and carrot
puree gluten, mleko / gluten, milk

Sałatka Cezar z grillowanym kurczakiem
Caesar salad with grilled chicken
gluten, jaja/ gluten, eggs

gluten, jaja/ gluten, eggs

DESSERTS

POULTRY DISHES
A half ducki with silesian dumplings and red cabbage
gluten, jaja/ gluten, eggs

23,00

DESERY

POTRAWY Z DROBIU
Pół kaczki po Żydowsku z kluskami
śląskimi i kapustą czerwoną

Kotlecik drobiowy z frytkami i surówką z
marchewki Poultry chop with fries and carrot salad

23,00

Beza z mascarpone i marakują

49,00

Meringue with mascarpone and maracuia
jaja, mleko / eggs, milk

Szarlotka z malinami
Apple pie with raspberries
gluten, orzechy ziemne, orzechy inne, jaja, mleko / gluten,
peanuts, tree nuts, eggs, milk

35,00

25,00

17,00
17,00

