Zakąski
Śledź w śmietanie
12,00zł

(150g/290g)

(Śledź, śmietana, cebula, jabłko)

Ser wędzony regionalny z patelni z żurawiną 3szt.
14,00zł
Smalec swojski z chlebem i ogórki kiszone
12,00zł
Smalec swojski na wynos (opakowanie ok.400g)
20,00zł

Zupy

Rosół domowy z makaronem
11,00zł

(400ml)

Krem zupa czosnkowa z grzankami i serem
13,00zł

(400ml)

Żurek śląski w chlebie (400ml)
Żurek śląski w misce

(400ml)

Zupa pomidorowa z ryżem
11,00zł
Barszcz z krokietem

15,00zł
12,00zł

lub makaronem (400ml)

(350ml)

Flaczki domowe, pieczywo

14,00zł

(400ml)

Placki

15,00zł

Placek Szefa Kuchni ze schabem, serem wędzonym, boczkiem i kapustą
zasmażaną
(120g/490g)
33,00zł
Diabelskie placki faszerowane schabem oraz papryką pepperoni zapiekane z
serem i polane pikantnym sosem 2szt (120g/
340g)
33,00zł
Placek Bacy – 2 placki przekładane z gulaszem oraz sosem czosnkowym
29,00zł
obsypany tartym serem (300g/600g)

Placki po węgiersku, zestaw surówek 3szt. (120g/520g)
29,00zł
Placki ziemniaczane ze śmietaną 3szt (190g)
22,00zł

Dania z drobiu
Pierś z kurczaka z suszonymi pomidorami w sosie śmietanowym (150g/500g)
33,00zł
(Ziemniaki puree, zestaw surówek)

Roladka z kurczaka z boczkiem i papryką w sosie brokułowym (170g/520g)
35,00zł
(Kluski śląskie, zestaw surówek)

De volaille z serem
29,00zł

(170g/520g)

(Frytki, zestaw surówek)

Roladka „Sikory” nadziewana szynką , serem wędzonym oraz papryką
(170g/520g)
35,00zł

(Frytki, zestaw surówek)

Polędwiczki z kurczaka z pikantnej panierce PANCO(150g/500g)
31,00zł
(Frytki, zestaw surówek, dip czosnkowy lub diabelski do wyboru)

Pierś z kurczaka zapiekana z mozarellą i pomidorami
32,00zł

(150g/500g)

(Cząstki ziemniaczane, zestaw surówek)

Konfitowana noga z kaczki z sosem z czarnej porzeczki (2szt)
39,00zł
(kluski śląskie (9szt), surówka z kapusty czerwonej (300g/450g))

Wątróbka drobiowa z cebulką i jabłkiem (120g/420g)
29,00zł
(ziemniaki z wody, ogórki kiszone)
Grillowany filet z kurczaka podawany z jajkiem sadzonym oraz boczkiem
(200g/400g)
(Cząstki ziemniaczane, zestaw surówek)
35,00zł

Dania z wieprzowiny
Golonko pieczone wg. wagi/100g/
8,00zł
Golonko w sosie diabelskim wg. wagi /100g/
8,00zł
Kociołek zbójnicki
20,00zł

(400ml)

(Gulasz na łopatce wieprzowej, warzywa, grzyby, pieczywo)

Korytko żeberek podanych na kapuście zasmażanej
35,00zł

(ok. 350g/700g)

(Ziemniaki z wody)

Kotlet „Boruty” zawijany z serem i pieczarkami z sosem słodkim chilli
(170g/520g)
33,00zł
(Cząstki ziemniaczane, zestaw surówek)

Kotlet schabowy panierowany smażony na smalcu (170g/520g)
29,00zł
(Cząstki ziemniaczane, kapusta zasmażana)

Schab w sosie z kolorowego pieprzu
32,00zł

(170g/520g)

(Kluski śląskie, zestaw surówek)

Schab zapiekany serem i pieczarkami
30,00zł

(170g/520g)

(Frytki, zestaw surówek)

Schab cygański z grilla przeszyty boczkiem
31,00zł

(150g/500g)

(Cząstki ziemniaczane, zestaw surówek, sos czosnkowy)

Pieczeń z karczku w sosie własnym
27,00zł

(150g/500g)

(Kluski śląskie , buraczki)

Polędwiczki wieprzowe duszone w borowikach
37,00zł
(Ryż, zestaw surówek)

(150g/500g)

Korytka pyszności
Korytko pierogów 24szt
.
49,00zł
(Z mięsem, kapustą i grzybami, ruskie)
Koryto zbója kuchni
(250g/250g/400g)
109,00zł
(Pierś z kurczaka z grilla 2szt, schab cygański 2szt, golonko,
pierogi z mięsem 5szt, kapusta zasmażana, cząstki ziemniaczane)
Koryto Szefa dla 3 osób
(250g/300g/150g/250g)
139,00zł
(2 sztuki schab z grilla, 2 sztuki de volaille z serem i szynką , 2 sztuki serek
panierowany, 2 sztuki okoń nilowy, frytki, cząstki ziemniaczane oraz zestaw surówek)

Dania z wołowiny
Rolada Śląska
36,00zł

(160g/510g)

(Kluski śląskie, zestaw surówek)

Stek z polędwicy wołowej z prażoną cebulką ( 250g/600g)
65,00zł
(Frytki, zestaw surówek)

Stek z polędwicy wołowej na sosie z zielonym pieprzem ( 250g/600g)
65,00zł
(Puree ziemniaczane, zestaw surówek

Ryby
Pstrąg smażony wg wagi /100g/
8,50zł
Pstrąg z grilla wg wagi /100g/
8,50zł
Łosoś z grilla wg wagi /100g/
15,00zł
Dorsz panierowany
(Frytki, zestaw surówek)

(160g/510g)

30,00zł

Dziczyzna
Dzik po myśliwsku z borowikami
40,00zł

(160g/510g)

(Ziemniaki z wody, bukiet warzyw)

Cielęcina
Pieczeń cielęca w sosie śmietanowo-kurkowym
42,00zł

(160g/510g)

(Ziemniaki puree, bukiet warzyw)

Dania dla dzieci
Przysmak Tygryska- Kurczaczki w chrupiącej panierce
22,00zł

(100g/250g)

(Buźki ziemniaczane, surówka z marchwi)

Danie Marynarza - dorsz panierowany
22,00zł

(90g/250g)

(Ziemniaki, surówka z czerwonej kapusty)

Przysmak Łasucha – Naleśniki z czekoladą 2szt.
16,00zł
Danie Ślązaczka – Kluski śląskie (8sztuk) z sosem pieczeniowym
12,00zł
Kurczaczek w panierce
22,00zł

(100g/250g)

(Ziemniaki puree, buraczki wiórki)

Dania mączne i nie tylko
Pierogi z mięsem obsypane boczkiem i cebulką
22,00zł
Pierogi ruskie obsypane cebulką
20,00zł

8szt

8szt

Pierogi z kapustą i grzybami obsypane cebulką
20,00zł
Naleśnik królewski 2szt
29,00zł

(300g)

(Pierś z kurczaka, brokuły, pieczarki, ser, sos czosnkowy)

Ser panierowany z sosem czosnkowym (150g/500g)

8szt

29,00zł
(Frytki, zestaw surówek)

Sałatki
Sałatka Szefowej
20,00zł

(380g)

(Sałata lodowa, kurczak smażony, pomidor, jabłko, papryka, ser, sos czosnkowy, grzanki)

Sałatka Grecka
20,00zł

(380g)

(Pomidor, ogórek zielony, papryka, cebula, ser biały, oliwki, oregano, oliwa z oliwek, ocet
balsamiczny)

Desery
Szarlotka na gorąco z lodami i bitą śmietaną
14,00zł
Lody waniliowe z gorącymi malinami
14,00zł

Dodatki
Bukiet warzyw z masłem (150g)
6,00zł
Zestaw surówek
(150g)
6,00zł
Kapusta zasmażana
(150g)
6,00zł
Kapusta czerwona (150g)
6,00zł
Surówka z marchewki
(150g)
6,00zł
Surówka z kapusty białej
(150g)
6,00zł
Buraczki
(150g)
6,00zł
Kluski śląskie
(9 szt)
6,00zł
Ziemniaki pure
(200g)
6,00zł
Ziemniaki z wody (200g)
6,00zł
Frytki
(200g)
6,00zł
Cząstki ziemniaczane
(200g)

6,00zł
Ryż
(200g)
5,00zł
Pieczywo
Chrzan
Musztarda / keczup
Sos pieczeniowy
Sos czosnkowy
Sos diabelski
2,00zł

2,00zł
1,00zł
1,00zł
5,00zł
2,00zł

Napoje gorące
Kawa z ekspresu z mlekiem
(200ml)
6,00zł
Kawa Espresso (50ml)
6,00zł
Kawa parzona
(200ml)
5,00zł
Kawa rozpuszczalna
(200ml)
5,00zł
Kawa Cappuccino (200ml)
6,00zł
Kawa Latte Macchiato (175ml)
8,00zł
Prawdziwa czekolada z bitą śmietaną (150ml)
14,00zł

Piwo beczkowe
Velkopopovický Kozel 0,5l
8,00zł

Velkopopovický Kozel 0,3l

7,00zł
Piwo grzane (miód, goździki, przyprawa korzenna) 0,5l
10,00zł

Piwo Bezalkoholowe
Lech free 0,33l (zapytaj o smak)
8,00zł
Karmi Classic 0,5l
Heineken 0,0% 0,5l
10,00zł

8,00zł

Piwo butelkowe
Pilsner Urquell 0,5l

9,00zł

Książęce Złote Pszeniczne 0,5l
Redd's 0,4l (zapytaj o smak)

8,00zł
8,00zł

Velkopopovický Kozel Cerny 0,5l

8,00zł

Lech Premium 0,5l
Tyskie Gronie 0,5l
Żywiec 0,5l

8,00zł
8,00zł
8,00zł

Wina białe
Wino wytrawne Savignon Blanc PANUL
750ml

8,00zł lampka 100ml/55,00zł but.

Wino półwytrawne Pinot Grigio AURVIN
but. 750Ml

8,00zł lampka 100ml/55,00zł

Wino półsłodkie PORTADA
750Ml

8,00zł lampka 100ml/55,00zł but.

Martini Bianco
1000ml

8,00zł lampka 100ml/70,00zł but.

Wina czerwone
Wino wytrawne Cabernet Savignon PANUL
750ml

8,00zł lampka 100ml/55,00zł but.

Wino półwytrawne Cabernet Savignon AURVIN
but. 750ml

8,00zł lampka 100ml/55,00zł

Wino półsłodkie PORTADA
but. 700ml

8,00zł lampka 100ml/55,00zł

Martini Rosso 100ml
but. 1000ml
Grzaniec z korzeniami
200ml

8,00zł lampka 100ml/70,00zł
8,00zł kubek

Alkohole
Finlandia 50ml
Bols 50ml
Wyborowa 50ml
Żubrówka 50ml
Żołądkowa gorzka 50ml
Żołądkowa miętowa 50ml
Miodonka 50ml
Wiśniówka 50ml
Dzięgielówka 50ml
Jegermeister 50ml

7,00zł
6,00zł
6,00zł
6,00zł
7,00zł
7,00zł
6,00zł
6,00zł
6,00zł
9,00zł

Rum 50ml
Malibu rum 50ml
Gin 50ml

6,00zł
12,00zł
7,00zł

Whysky/Brendy
Jack Daniels 50ml
Johnie Walker red 50ml
Ballantines 50ml
William Grands 50ml
10,00zł
Stock

10,00zł
10,00zł
10,00zł
8,00zł

Drinki
Mojito
20,00zł
(biały rum 40ml, kruszony lód, brązowy cukier, limonka, mięta, woda gazowana
80ml)
Sex on the beach
20,00zł
(wódka wyborowa 40ml, sok żurawinowy 40ml, likier brzoskwiniowy 20ml, sok
ananasowy 40ml, ananas, pomarańcza, lód)
Tequila Sunrise
20,00zł
(tequila 50ml, sok pomarańczowy 120ml, likier brzoskwiniowy 20ml, syrop
grenadina 10ml, pomarańcza, lód)

Śniadania
(wydawane do godziny 12:00)
Jajecznica z 3 jaj na boczku

12,00zł

(pieczywo, masło)

Jajecznica z 3 jaj na maśle

12,00zł

(pieczywo, masło)

Jajko sadzone na bekonie 2szt.
12,00zł
(pieczywo, masło)

Kiełbaski Ustrońskie 2szt.
12,00zł
(pieczywo, masło, keczup, musztarda)

Zestaw I
kawa lub herbata (1szt)
jajka sadzone 2szt.
Dżem porcjowany 1szt., serek topiony 1szt.
szynka 3 plasterki, ser 3 plasterki
pieczywo (160g), masło porcjowane 1szt.
Zestaw II
kawa lub herbata (1szt)
szynka 3 plasterki, ser 3 plasterki
pieczywo (160g), masło porcjowane 1szt.
jajecznica na maśle (z 3 jaj)
dżem porcjowany 1szt., pomidor krojony 3 plasterki
Zestaw III
kawa lub herbata (1szt)
kiełbaski ustrońskie (2szt)
szynka 3 plasterki, ser 3 plasterki
pieczywo (160g), masło porcjowane 1szt.
Dżem porcjowany 1szt., pomidor krojony 3 plasterki
Koszyk Śniadaniowy
(tylko dla gości hotelowych,na wynos do pokoju)
szynka 3 plasterki, wafelek 1szt., pieczywo (160g)
pasztet porcjowany 1szt., serek topiony 1szt., ser żółty 3 plasterki
pomidor 3 plasterki, masło porcjowane 1szt, dżem porcjowany 1szt,
termos z wrzątkiem (300ml), kawa 1szt, herbata 1szt, cukier porcjowany 2szt.

Cena każdego zestawu : 20,00zł od osoby

Jeżeli życzą sobie państwo fakturę VAT
prosimy zgłosić to kelnerce podczas
składania zamówienia.
....................................................................
.................
Szanowni Państwo informujemy, iż
wszystkie nasze dania mogą zawierać
alergeny wraz z ich pochodnymi : gluten,
jajka, soja, mleko (łącznie z laktozą),
orzechy, gorczyca, dwutlenek siarki i
siarczany.

Napoje zimne :

Pepsi-Cola 200ml 6,00zł
Pepsi Max 200ml 6,00zł
Pepsi Cherry 200ml 6,00zł
Mirinda, 7up, Schweppes 200ml 6,00zł
Cisowianka niegazowana 300ml 6,00zł
Cisowianka gazowana 300ml 6,00zł
Cisowianka Perlage musująca 300ml 6,00zł
Lipton lemon, peach,green tea 200ml 6,00zł
Toma pomarańcz, jabłko, porzeczka, grejpfrut 200ml 6,00zł
Karafka wody mineralnej z miętą, limonką oraz cytryną (1
litr) 10,00zł

