
PRZYSTAWKI 

Krewetki w aromatycznym sosie 

cytrynowo-piwnym, na bukiecie 

soczystych sałat, z chrupiącą grzanką 	 


18 zł


Oscypek na grzance 


z boczkiem i żurawiną


14 zł


ZUPY 

Kremowa zupa borowikowa, 

udekorowana słodką śmietaną


14 zł 
Zupa cebulowa z parmezanem, 

zaprawiana białym winem 		 


8 zł 
Żur śląski po staremu, podany z jajkiem 


i smażonymi ziemniaczkami 	 


12 zł 

RYBY 

Łosoś, stek z pieca w/g wagi 100g


18 zł

Filet z dorsza panierowany w/g w. 100g


14 zł 

DANIA WEGETARIAŃSKIE 

Camembert z grilla z żurawiną

podany w towarzystwie grzanki i sałatki


15 zł


Faszerowany bakłażan z frytkami,

faszerowany grzybami, czerwoną cebulką, 

pieczoną papryką, cukinią 

i zapieczony mozzarellą


24 zł 

DODATKI 

Frytki, ćwiartki ziemniaczane 7 zł 

Kluski 8 zł 

Bukiet warzyw na parze 9 zł 

Kapusta czerwona 6 zł 
Kapusta zasmażana z boczkiem 8 zł 

Surówka sezonowa   4 zł 

Zestaw surówek   9 zł 

Ketchup, musztarda, chrzan  2 zł 

Sos pieczeniowy  3 zł

POTRAWY Z WOŁOWINY 

Rolada wołowa w sosie


25 zł 
Stek z polędwicy wołowej: 

z grillowanymi warzywami	  	 48 zł 
w sosie Gorgonzola  	  	 52 zł


Antrykot - stek wołowy dojrzewający


42 zł


POTRAWY Z WIEPRZOWINY 

Rolada wieprzowa w sosie


22 zł

Polędwiczki wieprzowe, 


utopione w sosie śmietanowym 


z leśnymi grzybami


27 zł

Kotlet panierowany z kością


20 zł

Sakiewka wodza Cherokee  

schab w panierce smażony, nadziewany 

mozzarellą, pieczarką, szynką parmeńską i 

tartym serem


28 zł


POTRAWY Z DROBIU 

Grillowany filet z kurczaka 

19 zł 
Panierowany filet z kurczaka 

20 zł 
Udko z kaczki, marynowane w 

czerwonym winie


28 zł




ZESTAWY OBIADOWE 

Rolada wieprzowa


kluski, modro kapusta


34 zł

Polędwiczki wieprzowe


utopione w sosie śmietanowym z leśnymi 

grzybami, kluski, czerwona kapusta


39 zł

Panierowany filet z kurczaka 

frytki, surówka


28 zł

DESERY 

Szarlotka na ciepło 
podawana z lodami lub bitą śmietaną 


12 zł

Malinowa rozkosz 

3 gałki lodów, gorący mus malinowy z miodem, 
bita śmietana, wafelek


14 zł

Sułtański smak 

3 gałki lodów, rodzynki, orzechy włoskie, polewa 
czekoladowa, bita śmietana, wafelek


14 zł

DANIA SMACZNE I PROSTE 

Burger el Cimarrono


Burger wołowy, bekon, ser cheddar, 


Sos BBQ, sałata lodowa, cebulka


14 zł

Pierogi domowe z polską gęsiną  

lepione w naszej restauracji, 


w sosie śmietanowym z leśnymi grzybami


28 zł

Pierogi domowe z mięsem lub ruskie 

lepione w naszej restauracji, 


podawane ze skwarkami i cebulką


16 zł 
Makaron penne Carbonara 

19 zł

Placek po węgiersku 

placek ziemniaczany podany z gulaszem, 

tartym serem i śmietaną kwaśną


26 zł

Placek "COWBOYA" 

grillowany stek z karkówki podany 


na plackach ziemniaczanych z sosem 

śmietanowym z pieczarkami


28 zł

SAŁATKI 

Sałatka grecka z serem feta i oliwkami, 

pomidorem, ogórkiem, cebulką i papryką 


oraz z chrupiącą grzanką 


20 zł 
Sałatka z tuńczykiem z dodatkiem sałaty 

lodowej, pomidorów, ogórka, jajek, papryki i  

czerwonej cebulki 


22 zł 

NAPOJE CIEPŁE 

Kawa espresso     6 zł 

Kawa czarna     7 zł 

Kawa amerykańska           10 zł 

Cappuccino     8 zł 

Cafe late                 10 zł 

Herbata w czajniczku różne smaki   5 zł 

NAPOJE ZIMNE 

Pepsi Cola, 7Up, Mirinda,  

Schweppes Tonic, Lipton Ice Tea.         5 zł 

Woda gazowana, niegazowana             4 zł 
   

Sok 100%, różne smaki - pomarańcza, 

jabłko, czarna porzeczka, grejpfrut   5 zł 

Sok ze świeżych owoców wyciskany  

z pomarańczy lub grejpfrutów

                9 zł 
Napój firmowy przyrządzany na miejscu   

ze świeżych cytryn z miętą i kostkami lodu  

        9 zł 

PIWO BECZKOWE 

Calsberg    0,3 l / 7 zł        0,5 l / 8 zł  

Kasztelan 0,3 l / 6 zł 0,5 l / 7 zł  

PIWO BUTELKOWE 

Okocim Radler 0,5 l / 7 zł 

Karmi Classic 0,5 l / 7 zł 

Somersby 0,5 l / 7 zł 

Okocim bezalkoholowy   0,5 l  / 7 zł




