
Śniadania /Breakfast
Śniadania serwujemy od 7:00 do 10:30
Served from 7.00 a.m. to 10.30 a.m.

Śniadanie w formie bufetu                                                  24 zł

jesz ile chcesz,  kawa, herbata, napoje  w cenie
Breakfast buffet (coffee, tea, drinks included)

Jajecznica na maśle z 3 jaj                                                 9 zł
Scrambled eggs on butter

Jajecznica na maśle z 3 jaj na bekonie                              11 zł

Scrambled eggs on butter with bacon
 



Zupy / Soups

Flaki staropolskie z pieczywem                                                              16 zł

The old-Polish tripe  with bread

Czernina  z kluskami                                                                                  16 zł

Blood soup with noodle

Żurek z kiełbasą, i jajkiem                                                                            16 zł

Sour rye soup with sausage and egg   

Zupa pomidorowa  z domowym makaronem                                   14 zł

Tomato soup with noodle

Barszcz czerwony  z  kołdunami                                                           14 zł

Borscht  with dumplings   

Rosół  z domowym makaronem                                                                 12 zł

Chicken soup with noodle



Dania wołowe / Beef dishes

Stek wołowy z polędwicy wołowej                                                  89 zł

z grillowanymi warzywami , pieczonymi ziemniakami i 
sosem z zielonym pieprzem
Beef steak 
beef tenderloin, grilled vegetables, roasted potatoes, green pepper sauce

Sznycel cielęcy                                                                                    49 zł

jajko sadzone, puree ziemniaczane, 
surówka z białej kapusty, sos serowo – śmietanowy
Veal schnitzel  
fried egg, mashed potatoes, white cabbage salad, cheese sauce

Rolada wołowa                                                                                   46 zł

wołowina, sos pieczeniowy, kopytka, buraczki
Beef roulade  
beef, roast sauce, dumplings, beetroots  

Tatar wołowy                                                                                      29 zł 

polędwica wołowa, cebula, ogórek,  jajko, przyprawy
Beef tatar   
beef tenderloin, onion, cucumber, egg, spices 
 



Dania wieprzowe / Pork dishes

Polędwiczki                                                                                         44 zł

z pyzami, sosem z grzybów leśnych i z buraczkami
Tenderloin escalopes   dumplings, forest mushroom sauce, beetroots

Kotlet schabowy z kością  (450 g)                                                 44 zł

schab wieprzowy, ziemniaki gotowane, kapusta zasmażana
Pork chop , potatoes,  fried cabbage

Rolada ze schabu                                                  39 zł

z  ziemniakami i buraczkami   
Pork roulade, potatoes, beetroots

Placek po węgiersku                                                                        36 zł

placek ziemniaczany, mięso gulaszowe,  sos  
Potato pancake    with meat and sauce

Żeberka                                                                                                                    34 zł

duszone w sosie własnym z purre ziemniacznym i surówką 
Ribs in sauce  mashed potatoes, salad 
danie dostępne od piątku do niedzieli



Dania z drobiu / poultry dishes

Kotlet de volaille                                                                                   34 zł
filet drobiowy, masło, frytki, bukiet surówek  
Chicken Kiev  
poultry, butter, french fries, salads

Grillowany filet z kurczka                                                                 34 zł
z zapiekanymi łódeczkami i sałątą ze świerzych warzywach
Grilled chicken fillet 
with baked boats and fresh vegetable salad

Wątróbka drobiowa                                                                           32 zł
z ziemniakami, cebulą, jabłkiem i kiszony ogórkiem
Chicken liver with potatoes, onion, apple and pickled cucumber

Nuggetsy                                                                                               29 zł
filet drobiowy,  frytki, surówka z białej kapusty
Nuggets (chicken pieces, french fries, white cabbage salad)
 



Dania rybne  / fish dishes

Łosoś z pieca                                                                                     54 zł

filet z łososia, ziemniaki puree, warzywa gotowane na parze
Salmon filet    mashed potatoes, cooked vegetables
 

Sandacz w sosie kurkowym                                                          49 zł

łodeczki ziemniaczne,  sórówka z białej kapusty  
Pike-perch in chanterelle mushroom sauce      
with baked boats and coleslaw   

Dorsz z patelni                                                                                46 zł

frytki, surówka z białej kapusty 
Cod,  french fries, coleslaw            
 
  



Makarony i mączne / Pasta 

Tagliatelle z polędwicą wieprzową                                            34 zł

kurkami, bobem i suszonymi  pomidorami 
Tagliatelle  
pork tenderloin, mushrooms, broad bean, dried tomatoes

Makaron z kurczakiem                                                                 32 zł
penne, kurczak,  papryka, cebula, szpinak, śmietana
Pasta with chicken  
penne, chicken, paprika, onion, spinach, cream

Pierogi z mięsem (7 sztuk)                                                                24 zł
podane z kiszoną kapustą           
Dumplings  with meat  and sauerkraut

Pierogi ruskie (7 sztuk)                                                                22 zł
podane z kiszoną kapustą 
Dumplings 
with mashed potatoes and cottage cheese stuffing, sauerkraut

Naleśnik                                                                                      16 zł
- z nutellą i bananami  
- z prażonym jabłkiem 
Pancake  with Nutella and bananas or with roasted apples
  



Dodatki / Additional
Frytki   (200g)                                                                      9 zł

French fries
Łódeczki ziemniaczane  (200g)                                      11 zł

potato wedges
Ziemniaki gotowane (200g)                                           8 zł 
boiled potatoes 

Puree ziemniaczane  (200g)                                              9 zł

mashed potatoes
Pyzy drożdżowe  (3 szt)                                                  9 zł

dumplings
Zestaw surówek  (200g)                                                11 zł 
A selection of salads
Bukiet warzyw gotowanych  (200g)                           11 zł 
boiled vegetables 

Buraczki z chrzanem  (120g)                                         8 zł 
beets with horseradish



Sałatki / Salads

Sałatka halloumi                                                                                                                     24 zł   

sałata, swieże warzywa , grillowany ser halloumi,   grzanki , prażone ziarna                              
Halloumi salad 
whit fresh vegetables and croutons                                                                                                                

Sałatka z  kurczakiem                                                                    27 zł

grillowany kurczak , sałata, papryka, pomidor, ogórek, sos winegret
Chicken salad
grilled chicken, lettuce, paprika, tomato, cucumber, vinaigrette

Sałatka grecka                                                                             22 zł

sałata, papryka, pomidor, ogórek, cebula, ser feta, oliwki
Greek salad
lettuce, paprika, tomato, cucumber, onion, feta cheese and olives



Desery / Desserts

Torcik bezowy                                                                                   19 zł
beza, krem mascarpone, owoce
Meringue cake 
meringue, mascarpone, fruits 

Deser „Czerwone Korale”                                                              16 zł

bezy, bita śmietana, truskawka lub malina, żurawina
Red corals
meringues, whipped cream, strawberries or raspberries, cranberries
 

Maliny na gorąco                                                                             17 zł

maliny, lody, bita śmietana
Hot raspberries 
raspberries, ice cream, whipped cream
 

Deser  lodowy                                                                                   14 zł

3 gałki lodów, owoce, bita śmietana, polewa  
Ice cream dessert 
3 scoops of ice cream, fruits, whipped cream, coating 



Napoje gorące / Hot beverages
Kawa espresso / Espresso                                                       8 zł

Kawa czarna / Coffee                                                             8 zł

Kawa z mlekiem / Coffee with milk                                     9 zł 
Kawa cappuccino / Cappuccino                                          10 zł

Kawa latte / Latte                                                                 12 zł     
Kawa mrożona / Ice coffee                                                 12 zł              
Czekolada / Chocolate                                                         12 zł

Herbata  Ahmad Tea                                                            8  zł

Herbata rozgrzewająca                                                      12 zł   
z owocami, konfiturą, miodem i gożdzikami

Napoje zimne / Cold beverages
PEPSI                                  200 ml                                                   7 zł

7 UP                                   200 ml                                                                7 zł

MIRINDA                                  200 ml                                                                 7 zł

LIP TON  ICE  TEA              200 ml                                                                7 zł
                                                          

           

Sok Toma                      200 ml                                                     6 zł
Toma  juice 
Woda niegazowana w karafce z cytryną  1 litr               12 zł
Still water  

           Woda   Czerwone Korale   300 ml       gaz/nieg                     5 zł                                                                 
Czerwone Korale  water
       



Piwa / Beers
Piwo Lech     0,5l                                                                                               9 zł

Piwo Tyskie  0,5l                                                                                               9 zł

Piwo bezalkoholowe                                                                    7 zł
alcohol free beer

Piwa lokalne / Local beers
Piwo Gnieźnieńskie                                                                    11 zł
Gnieźnieńskie   beer 
Piwo Fortuna                                                                              11 zł
Fortuna beer 
Piwo Miłosław                                                                             11 zł
Miłosław beer  
Wódki / Vodka
Finlandia   50ml                                                                                                7 zł

Bocian    50ml                                                                                                      7 zł

Wyborowa   50ml                                                                                              6 zł

Żubrówka   50ml                                                                                               6 zł

Whisky
Chivas Regal    50ml                                                                                      13 zł

Jack Daniel’s    50ml                                                                                      13 zł

Johnnie Walker Red Label    50ml                                                        12 zł

Ballantines     50ml                                                                                         12 zł


