
ZESTAW DLA DZIECI 

Nugetsy w chrupiącej panierce,              
frytki, surówka                     19 zł         
Frytki                             9 zł 

         Kluski                         10 zł         

ZUPY 
Zupa krem cebulowy z parmezanem, 

zaprawiana białym winem 		 

10 zł 

Żur śląski po staremu, podany z jajkiem 

i smażonymi ziemniaczkami 	 


16 zł 
Zupa pożywna i zdrowa                  

10 zł 

RYBY 
Pstrąg  w przyprawach masełkiem   

Obsmażany, frytki, surówka   
34 zł 

Burger EL CIMARRONO 
Bułka, wołowina, bekon, sałata, 

pomidor, cebulka, ogórek konserwowy 
22 zł 

	 


                              

ZESTAWY OBIADOWE WAKACYJNE 

Rolada wołowa w sosie 
Kluski, czerwona kapusta 

40 zł 
Polędwiczki wieprzowe peklowane z 

sosem z podgrzybków, kluski, czerwona 
kapusta/buraczki 

48 zł 
Filet z piersi kurczaka w panierce 

Ziemniaki, kapusta zasmażana 
36 zł 

Schab z kością panierowany  
Ziemniaki, kapusta zasmażana 

35 zł 
Udko z kaczki marynowane w ziołach  
I czerwonym winie, kluski, buraczki 

44 zł

Pieczeń wieprzowa marynowana w 

ziołach, kluski, buraczki. 
34 zł 

Placek po węgiersku ze śmietaną i tartym 
serem 
32 zł 

Placek cowboya, grillowany stek z 
karkówki, sos pieczarkowy zaprawiany 

śmietaną   
36 zł 

Placek chłopa, placek ziemniaczany ze 
śmietaną. 

19 zł 



                                       

DANIA OD WTORKU DO PIĄTKU 

Kotlety mielony (karminadel), 
ziemniaki, ogórek. 

25 zł


Gołąbki w sosie pomidorowo 
paprykowym 

25 zł


PIEROGI 

Pierogi domowe z mięsem lub ruskie  
lepione w naszej restauracji, 

Podane z cebulką smażoną


26 zł 

SAŁATKI 

Sałatka Cezar grillowany filet z kurczaka, 
pomidorki, ogórek, cebulką  


oraz  chrupiąca grzanka 

28 zł 

Sałatka nicejska z dodatkiem sałaty 
lodowej, pomidorów, ogórka, jajek, papryki,   

czerwonej cebulki  wzbogacona filetami 
anchois i tuńczykiem


27 zł 

DESERY 

Szarlotka na ciepło podawana z lodami   
16 zł


Malinowa rozkosz 
3 gałki lodów, gorący mus malinowy z miodem, 

bita śmietana, wafelek

17 zł 

Naleśniki 2 szt z nadzieniem owocowym

18 zł


NAPOJE CIEPŁE 
Kawa espresso     8 zł 
Kawa czarna     8 zł 
Kawa amerykańska 250 ml.               14 zł 
Kawa biała     9 zł 
Cafe late                 10 zł 
Herbata w czajniczku różne smaki   6 zł 

NAPOJE ZIMNE 
Pepsi Cola, 7Up, Mirinda,  
Schweppes Tonic, Lipton Ice Tea.         7 zł 

Woda gazowana, niegazowana             6 zł 
   

Sok 100%, różne smaki - pomarańcza, 
jabłko, czarna porzeczka, grejpfrut   7 zł 

Sok ze świeżych owoców wyciskany  
z pomarańczy lub grejpfrutów

                12 zł 
Napój firmowy przyrządzany na miejscu   
ze świeżych cytryn z miętą i kostkami lodu  

        10 zł 

PIWO BECZKOWE 
Calsberg    0,3 l / 7 zł         0,5 l / 10 zł  
Kasztelan 0,3 l / 6 zł  0,5 l /   9 zł  

PIWO BUTELKOWE 
Okocim Radler  0,5 l / 8 zł 
Karmi Classic  0,5 l / 8 zł 
Somersby  0,5 l / 8 zł 
Okocim bezalkoholowy    0,5 l / 8 zł


