
 

 

Przystawki 
 

Tatar z najlepszej polskiej wołowiny 

z grzybami leśnymi podany z pieczywem 

i masłem 

Premium Beef steak „tartare“ 

with wild mushrooms and bread 

and butter 

42 zł 
 

Krewetki Black Tiger 

w delikatnej emulsji maślanej 

Butter fried Black Tiger prawns 

48 zł (7 sztuk) 

 

Carpaccio z polędwicy wołowej 

z Grana Padano i rukolą podany z pieczywem i masłem 

Fillet Steak carpaccio 

with Grana Padano and rocket with breadand butter 

35 zł 

 

Tapas: 

Wyselekcjonowane sery i wędliny, 

polskie oraz włoskie 

Selection of polish and italian cheeses and cold meats 

60 zł (dla 2 osób) 

 

Pieczywo z masłem- 5 zł 



 

Zupy 

 

Zupa dnia 

The soup of the day 

12 zł 

 

Zupa Zielona Weranda 

„Zielona Weranda“ soup 

17 zł 

 

Żurek wieluński ze swojską kiełbaską 

i jajkiem oraz pieczywem 

Sour rye soup with sausage and hard boiled egg served with homemade bread 

12 zł 

 

Wołowe flaki polskie podane z pieczywem 

Polish old style beef tripe soup served 

with homemade bread 

20 zł 

 

Zupa rybna z pomidorami, 

owocami morza, kolendrą i szafranem 

Fish soup with seafoods, tomatoes, 

and coriander 

30 zł – mała 

43 zł – duża 

 

 



 

 

W każdą niedzielę… Rosół z wiejskiej kury 

z domowym makaronem 

Chicken broth with homemade noodles served every Sunday 

12 zł 

  



 
 

Dania główne 
 

Polędwiczka wieprzowa z kluskami śląskimi w sosie z borowików i lekką sałatka 

Pork tenderloin served with Silesian potato dumplings, boletus sauce and salad 

40 zł 

 

Stek z karkówki marynowany w czosnku niedźwiedzim podany z grillowanymi warzywami i 

sosem tzatziki 

Ramson and herbs marinated pork steak served with grilled vegetables 

and tzatziki sauce 

31 zł 

 

Kotlet schabowy podany z ziemniakami 

i młodą kapustą 

Pork meryland served with potatoes 

and cabbage 

31 zł 

 

Golonka po bawarsku podana z ziemniakami i młodą kapustą zasmażaną 

Bavarian pork knuckle served on potatoes and fried young cabbage 

8 zł/100 g 

 

Cepeliny na młodej kapuście okraszone boczkiem, podane z kwaśną śmietaną 

Dumplings with meat on young cabbage sprinkled with bacon served with sour cream 

25 zł/3 szt. 

 

Filet z kaczki podany z kopytkami 

i karmelizowanymi buraczkami 



 

 

 

Duck fillet served with potato dumplings 

and carmelized beetroot 

49 zł 

 

Tournedo Steak (160g ) – stek z polędwicy wołowej sous vide podany zpuree, remuladą 

z selera, pieczoną marchewką oraz 

z sosem pieprzowym 

Tournedo Steak – fillet steak sous vide served with mashed potatoes celeriac jam, baked 

carrots and pepper sauce 

59 zł 

 

Rib Eye Steak – stek z antrykotu bez kości podany z grubo krojoną frytką, 

sosem pieprzowym i warzywami 

Rib Eye Steak - boneless entrecote steak served with thick cut fries, 

pepper sauce and vegetables 

59 zł 

 
  



 

Ryby 
 

Dorada z pieca podany z młodymi ziemniakami, warzywami z patelni oraz sosem tzatziki 

Oven sea bream served with young potatoes, vegetables from the pan and tzatziki sauce 

13 zł/100g 
 

Filet z sandacza w sosie muślinowym 

z risotto i warzywami 

Pikeperch fillet served with risotto,vegetables and a delicate sauce 

49 zł 
 

Filet z łososia z risotto i warzywami 

Salmon fillet served with risotto and vegetables 

49 zł 
  



 

Makarony 
 

Pappardelle z kurczakiem, serem gorgonzola, pomidorkami con-case oraz świeżym 

szpinakiem 

Chicken pappardelle with baby spinach, gorgonzola cheese and con-case tomatoes 

28 zł 

 

Orecchiette z rukolą i bobem 

Orecchiette with rocket and broad bean 

28 zł 

 

Makaron udon z polędwicą wołową, boczniakiem królewskim i Pak Choi 

Udon with fillet steak, oyster mushrooms and Pak Choi 

36 zł 

  



 

Sałatki 
 

Płatki polędwicy wołowej z rukolą, granatem i kremowym camembertem 

Beef fillet strips served on rocket salad, pomegranate and creamy cammembert 

32 zł 

 

Sałatka tajska z kurczakiem, sosem ostrygowym z orzeszkami ziemnymi i kolendrą, cykorią i 

pomidorkami koktajlowymi lub wege bez kurczaka 

Thai style chicken salad with peanuts, coriander, endive, cherry tomatoes and oyster sauce 

also available vegetarian option 

32 zł 

 

  



 

Pierogi 
 

Ręcznie przygotowane pierogi z mięsem okraszone boczkiem 

Home made dumplings with meat stuffing topped with fried bacon cubes 

25 zł/7 szt. 
 

Ręcznie przygotowane pierogi ruskie z kwaśną śmietaną i cebulką 

Home made dumplings with curd, potatoes and fried onions stuffing served with sour cream 

and fried onion 

25 zł/7 szt. 
 

Ręcznie przygotowane pierogi z jagodami 

Home made blueberry filled dumplings 

25 zł/6 szt 

 

  



 

Dla dzieci 
 

Chrupiące nuggetsy drobiowe z frytkami julienne i sałatką 

Crunchy chicken nuggets served with julienne chips and salad 

17 zł 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Pizza 

 

Pizza z szynką, pieczarkami, serem mozzarella i mascarpone, doprawiana czosnkiem 

Ham, mushrooms, garlic, mascarpone 

and mozzarella pizza 

29 zł 
 

Pizza prosciutto z mozzarellą, pomidorkami 

i oliwkami 

Prosciutto, mozzarella, cherry tomatoes 

and olives pizza 

32 zł 
 

Pizza z salami, jalapeno, cebulą, papryką, Grana Padano, mozzarella i pomidorkami 

Salami, jalapeno, onions, peppers, Grana Padano, mozzarella, cherry tomatoes pizza 

32 zł 
 

Pizza z fetą, szpinakiem, cebulą, oliwkami, czerwonym pesto, serem mozzarella 

i Grana Padano 

Feta cheese, spinach, onion, olives, red pesto, mazzarella and Grana Padano pizza 

29 zł 
 

  



 

Desery 
 

Beza Pavlowa z owocami 

Fruit Pavlova 

20 zł 

 

Deser lodowy 

Ice cream dessert 

20 zł 
 

 

Tarta z owocami i gałką lodów 

Fruit tart with ice cream 

20 zł 
 


