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Zupy

Rosół królewski tylko w niedzielę 13
tradycyjny rosół gotowany na 3 mięsach, z marchewką, pietruszką  oraz makaronem

Francuska zupa cebulowa 15
tradycyjna zupa cebulowa zapiekana z grzanką i serem

Krem z gruszki i pietruszki 15
Nietuzinkowe połączenie kremu z pietruszki oraz gruszki przełamane orzechami

Dania główne

Comber z królika w ziołach 46
comber z królika w ziołach podawany z kopytkami i sosem demi-glace

Placki ziemniaczane z sosem myśliwskim 37
Placki ziemniaczane podawane z sosem myśliwskim, śmietaną, serem i surówką

Placki ziemniaczane z sosem kurkowym 32
Placki ziemniaczane podawane z sosem kurkowym duszonym w śmietanie, serem i surówką

Łosoś w dymie z grillowanymi warzywami 38
Filet z łososia norweskiego podawany na grillowanych warzywach, z serem feta, serwowany w aromatycznym dymie

Sznycel z indyka 29
filet z indyka panierowany w panko, podawany z purée ziemniaczanym oraz mizerią

Ślonski łobiod  39
rolada wołowa podawana z kluskami śląskimi, sosem pieczeniowym oraz czerwoną kapustą

Gulasz z dzika 37
Gulasz z dzika podany z kaszotto dyniowym oraz burakami pieczonymi w soli

Przepiórka pieczona w trawie żubrowej 35
Przepiórka duszona na trawie żubrowej podawana z pieczonymi ziemniaczkami w ziołach oraz kapustą włoską

Makarony

Vege makaron z boczniakami 29
makaron bezglutenowy, podawany na boczniakach ze śmietaną roślinną oraz serem wegańskim

Tagliatelle z polędwiczką wieprzową 31
włoski makaron tagliatelle podawany z polędwiczką wieprzową, świeżym szpinakiem oraz orzeszkami pinii

Sałatki

Sałatka z szarpaną kaczką 27
mix sałat, szarpana kaczka, pomarańcza, orzechy laskowe, ser bursztyn, dressing pomarańczowy
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Dania dla dzieci

Nuggetsy z kurczaka 22
panierowane nuggetsy z kurczaka podawane z frytkami oraz surówką

Naleśniki  z serem lub nutellą 21
naleśniki na słodko serwowane z serem twarogowym lub nutellą (do wyboru)
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Desery

Szarlotka na ciepło  17
z lodami i sosem waniliowym

Ptyś z kremem nugatowym 18
i sezonowymi owocami

Puchar lodowy 15
3 gałki lodów, owoce, bita śmietana

Dodatki

Frytki belgijskie 9

Frytki klasyczne 8

Frytki z batatów 12

Kluski śląskie 8

Napoje zimne

Tymbark 0,25l 5

Pepsi, Pepsi MAX 0,2l 7

7UP 0,2l 7

Mirinda 0,2l 7

Lipton Ice Tea 0,2l 7

Schweppes 0,2l 7

Sok jabłkowy 0,2l 7

Sok pomarańczowy 0,2l 7

Sok czarna porzeczka 0,2l 7

ROCKSTAR Orginal, Zero 0,25l 7 

Woda gazowana/niegazowana 0,3l 5

Piwo

Raciborskie Bezalkoholowe 0,5l 9

Raciborskie klasyczne 0,5l 9

Raciborskie miodowe 0,5l 9

Raciborskie pils 0,5l 9

Raciborskie rżnięte 0,5l 9

Mnisze 0,5l 11

Opata 0,5l 11

Benedyktyńskie 0,5l 11

Napoje gorące

Espresso  7

Espresso Macchiato  7

Kawa czarna  10

Kawa biała  11

Cappuccino  12

Caffè latte  12

Flat white  13

Caffè mocha  11

Gorąca czekolada  12

Herbata  8

Herbata zimowa 14


