MENU TAKEAWAY OD 15.04

Nasze specjały
rijet kaczy (100g) z ogórkami kiszonymi (50 g) - smalec kaczy
z kawałkami mięsa – doskonały na chleb

16 zł

Duck rillettes with pickled cucumbers - bread spread for duck meat and lard

pierogi z mięsem z kaczki ze smazona ceb lka 9 szt (270 gr)

20 zł

pieczona kaczka w całosci faszerowana jabłkami (2 kg) dla 2-4 osób

69 zł

dumplings with duck meat (100%) w/ fried onions (9 pcs )

whole roasted duck stuffed with apple dla 2-4 persons

lub pół pieczonej kaczki (1 kg )
or half of the roasted duck

39 zł

z sosami do wyboru : wiśniowym lub grzybowym
with : cherry sauce or mushroom sauce

Sałatki
sałata z piersią kaczki, karmelizowaną gr szką, serem pleśniowym
i sosem z czarnej porzeczki (300g)

28 zł

salad with duck breast, caramelized pear, blue cheese and blackcurrant sauce

sałata z kozim serem i b rakiem z sosem miodowo balsamicznym (300g) 28 zł
salad with goat’s cheese, beetroot & honey-balsamico sauce

Zupy
zurek staropolski na domowym zakwasie z kiełbasą i jajkiem (280 g)

15 zł

old Polish style sour rye soup withboiled egg & sausage

b lion z kaczki z kołd nami wołowymi własnej prod kcji (280ml)

15 zł

zupa pomidorowa z makaronem (280ml)

12 zł

duck broth with homemade meat stuffed dumplings (100% beef)

tomato soup with noodles

Dania główne
kotlet schabowy (180 gr)

18 zł

traditional Polish breaded pork chop

kotlet z kurczaka panierowany (150 gr)

18 zł

breaded chicken breast

pierś z kurczka z grilla (150 gr)

17 zł

kurczak pieczony (2,1 kg)

45 zł

grilled chicken Brest

whole roasted chicken

pół pieczonego kurczaka (1 kg)

25 zł

half of the roasted chicken

karkówka duszona w kminku i czerwonym winie w bajglu krakowskim
z ogórkiem kiszonym (300g)

28 zł

braised pork in cumin and red wine served in a bagle with pickled cucumbers

burger z szarpaną kaczką, sałatą, pomidorem, ogórkiem
i sosem d ńskim (400 g)

26 zł

burger with a pulled duck , green salad, tomato, cucumber & Dutch sauce

bigos po staropolsku (300g)

26 zł

placki ziemniaczane z gulaszem wołowym (400 g)

29 zł

gołabki z mięsem (mieso wieprzowo-wołowe, kap sta włoska, ryz)
do wyboru sos pomidorowy lub grzybowy (300g)

29 zł

old polish style hunter’s “bigos” - stew made of sauerkraut, meat and sausage

crispi potato pancakes with beef gulash

gołąbki - leaves of kale stuffed with meat & rice (50% beef, 50% pork, rice) with : tomato or mushroom
sauce

Ryby i dania wegetariańskie
filet z sandacza w sosie koperkowym z warzywami (300g)

39 zł

placki ziemniaczane z sosem grzybowym (300 g)

26 zł

zander fillet with dill sauce and vegetables

crispi potato pancakes with mushroom sauce

gołabki wegetarianskie (kap sta włoska, kasza peczak,
grzyby, warzywa) do wyboru sos pomidorowy lub grzybowy (300g)
vegetarian gołąbki - leaves of kale stuffed with barley cereal & vegetables

26 zł

Pierogi
pierogi z mięsem wołowym ze smażoną ceb lką 9 szt (270 gr)

19 zł

dumplings with meat (100% beef), served w/fried onions (9 pcs )

pierogi z kap stą i grzybami ze smażoną ceb lką 9 szt (270 gr)

17 zł

pierogi ruskie ze smażoną ceb lką 9 szt (270 gr)

16 zł

dumplings with sauerkraut & mushrooms, served w/fried onions (9 pcs )

Russian style dumplings (potato, cottage cheese & fried onions) (9 pcs )

pierogi ze szpinakiem, białym serem i śmietaną 9 szt (270 gr)

16 zł

pierogi z truskawkami i śmietaną na słodko 9 szt (270 gr)

17 zł

dumplings with spinach and cottage cheese & fried onions, sour cram (9 pcs )

dumplings with strawberries & sweetened sour cream (9 pcs)

Desery
chrupiace rac chy z jabłkami 2 szt (240 gr)

15 zł

crispy pancakes with apples 2 pcs

naleśniki z serem/ dżemem truskawkowym/ czekoladą 2 szt (200 gr)

12 zł

pancakes with sweet Cottage cheese / jam / chocolate 2 pcs

Dodatki
ziemniaki puree (150 gr)

5 zł

potato puree

ziemniaki zasmażane w talarkach (150 gr)

5 zł

pan fried sliced potatoes with bacon

frytki (100 gr)

6 zł

kluski śląskie (150 gr)

5 zł

french fries

silesian dumplings

kap sta zasmażana (150 gr)

6 zł

stewed cabbage with bacon

warzywa gotowane (150 gr)

6 zł

boiled vegetables

s rówka z b raków z chrzanem (150 gr)

5 zł

beets salad with horseradish

s rówka z marchewki i jabłka (150 gr)

5 zł

mizeria ze śmietaną (150 gr)

6 zł

carrot with apple salad

cucumber salad with sour cream

