PRZYSTAWKI:
Talerzyk Rybny lub Warzywny 12,-pln – bar sał atkowy samoobsł uga :)
Pasztet z konfiturą cebulową i grzanką :) 8,-pln

Grzanki z wędzonym pstrągiem, chrzanem i koperkiem 8,-pln
Zapiekane serki górskie z żurawiną i grzanką 9,-pln

ZUPY :

Pikantna zupa rybna 300ml

9,-pln

Bulion pstrągowy z makaronem i marchewką 300ml 7,-pln
Grzybowa z ł azankami 300ml 7,-pln

Żurek z kieł baską, jajkiem 300ml 9,-pln

Kwaśnica na wieprzowinie i wędzonce 300ml 9,-pln

RYBY :

polecamy !!! Jedyny Taki PSTRĄG wędzony ~350g 32,-pln
Pstrąg pieczony z zioł ami ~ 250/300g 25,-pln

Pstrąg pieczony cytrynowo-zioł owy ~250/300g 29,-pln
Pstrąg pieczony z oscypkiem ~250/300g 32,-pln

Pstrąg pieczony na biał ym winie ~ 250/300g 32,-pln

Pstrąg pieczony z borowikami i śmietaną ~250/300g 35,-pln
Filet suma afrykańskiego pieczony z zioł ami ~ 200g 25,-pln

Filet z suma afrykańskiego z borowikami i śmietaną ~250g 35,-pln

CIEPŁE DANIA mięsne i... inne :

Stek woł owy /antrykot lub rostbef/ z masł em i czosnkiem ~250g 32,-pln
Danusine pierogi ruskie lub z mięsem 10szt. 15,-pln

Pierogowe poduchy z wędzonym pstrągiem i zioł ami 5szt. 20,-pln
Makaron penne z tuńczykiem ~150g 25,-pln

Makaron penne z pomidorami i bazylią ~150g

19,-pln

Makaron penne z borowikami i śmietaną ~150g 25,-pln

DODATKI:

Ziemniaczki z wody lub opiekane porcja ~100g 5,-pln
Grzanki czosnkowe 4 szt. 2,-pln

porcja : pieczywa, cytryny, soku malinowego, mleka, chrzanu 1,-pln

DESERY :
Szarlotka z bitą śmietaną porcja 7,-pln
Owocowy sł oiczek 7,-pln

Improwizacja kucharza :) 7,-pln

NAPOJE CIEPŁE:

Kawa espresso 6,-pln

Kawa americano/lungo 7,-pln
Kawa cappuccino 8,-pln

Kawa latte macchiato 8,-pln

Kawa latte macchiato z likierem 10,-pln

Kawa espresso panna /espresso, bita śmietana/ 8,-pln
Kawa espresso doppio /podwójne espresso/ 10,-pln

Kawa barraquito /espresso, mleko, likier, cynamon/ 10,-pln
Herbata czarna, owocowa, zielona, earl grey kubek 5,-pln

Rozgrzewająco - relaksująca herbatka zimowa imbryk 9,-pln
Gorąca czekolada z mleczna pianką 200ml 7,-pln

Zimowy ciepł y napój malinowo-pomaranczowy z goździkiem 200ml 5,-pln

NAPOJE ZIMNE:

Napoje Coca-cola, Sprite, Fanta, Nestea 0,2l 5,-pln
Sok Smak Natury wyciskany 100% 0,2l 5,-pln

Woda mineralna Kinga gazowana i niegazowana 0,33l 3,-pln

ALKOHOLE:

Likier waniliowy lub adwokat 40ml 5,-pln
Wino stoł owe biał e/czerwone pół wytrawne karafka 500ml 15,-pln
Wino stoł owe biał e/czerwone pół wytrawne lampka 150ml 8,-pln
Piwo LANE

0,5l 7,-pln

0,3l 5,-pln

Radler /piwo ze spritem/ lub Diesel /piwo z colą/ 0,5l 7,-pln 0,3l 5,-pln
Piwo Okocim seria limitowana: eksportowe, dunkel butelka 0,5l 7,-pln

ALKOHOLE na ciepł o :

Wino grzane z pomarańczą, goździkiem i...... 150ml 9,-pln
Cieplutki i sł odziutki miód pitny 150ml 9,-pln

Piwo grzane z malinami lub miodem 0,3l 9,-pln

SPECJAŁY KUCHNI BAŁKAŃSKIEJ:
jagnięcina spod peki: 350,-pln dla 8-miu, 300,-pln - dla 6-ciu,250,- pln- dla 4-rech

ośmiornica spod peki: 400,-pln dla 8-miu, 350,-pln - dla 6-ciu, 300,- pln- dla 4-rech
Zamówienia na pekę przyjmujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem :)

