DANIA GŁÓWNE

SAŁATKI

Filet z kurczaka panierowany panierką
w stylu Kentucky, frytki, sos tzatziki
48 zł

Sałatka z grillowanym kurczakiem
Podana z chrupiącą grzanką
26 zł
ZUPY
Zupa dnia,
Pożywna i zdrowa
14 zł
Zupa cebulowa z parmezanem,
zaprawiana białym winem
16 zł
Żur śląski po staremu, podany z jajkiem
i smażonymi ziemniaczkami
22 zł
RYBY
Łosoś, stek z pieca, udekorowany
grzybami, frytki, surówka
58 zł
Pstrąg w przyprawach obsmażony na
maśle, ziemniaki, surówka
43 zł

Sakiewka wodza Cherokee
schab w panierce smażony, nadziewany
mozzarellą, pieczarką, szynką parmeńską,
frytki, mix sałat
51 zł
Rolada wieprzowa w sosie, kluski
ziemniaczane, kapusta czerwona
52 zł
Polędwiczki wieprzowe,
utopione w sosie śmietanowym
z leśnymi grzybami, kluski, surówka
54 zł
Udko z kaczki marynowane
w czerwonym winie, kluski, buraczki
56 zł
Stek wołowy smażony, frytki
steakhouse, mix sałat.
74 zł

Pierogi domowe z mięsem lub ruskie
lepione w naszej restauracji,
podawane ze skwarkami i cebulką
26 zł
Faszerowany bakłażan z frytkami,
faszerowany grzybami, czerwoną cebulką,
pieczoną papryką, cukinią
i zapieczony mozzarellą
30 zł
Placek po węgiersku
placek ziemniaczany podany z gulaszem,
tartym serem i śmietaną kwaśną
42 zł
Placek "COWBOYA"
grillowany stek z karkówki podany
na plackach ziemniaczanych z sosem
śmietanowym z pieczarkami
46 zł
Burger el Cimarrono
2 razy wołowina, bekon, ser cheddar,
Sos BBQ, sałata lodowa, cebulka
25 zł
Makaron tagliatelle ze smażonymi
leśnymi grzybami, przyprawiany śmietaną
36 zł
Tortellini al ragù z parmezanem oraz
prażonymi ziarnami słonecznika
34 zł

DESERY
NAPOJE ZIMNE

Szarlotka na ciepło z lodami
16 zł
Naleśniki z nadzieniem owocowym
polewą czekoladową lub owocową
18 zł

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

NAPOJE CIEPŁE

Kawa espresso

7 zł

Kawa czarna

8 zł

Kawa amerykańska
Cappuccino
Cafe late
Herbata w czajniczku różne smaki

12 zł
9 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

12 zł
8 zł

PIWO BECZKOWE
Calsberg

0,3 l / 9 zł

0,5 l / 11 zł

Kasztelan

0,3 l / 8 zł

0,5 l / 10 zł

PIWO BUTELKOWE
Okocim Radler

0,5 l / 9 zł

Karmi Classic

0,5 l / 9 zł

Somersby

0,5 l / 9 zł

Okocim bezalkoholowy

0,5 l / 9 zł

