MENU

Księżyc był czerwony, kiedy tamci ludzie szli spać...
Teraz jest biały, zupełnie inny.
Czy tamci wiedzą, jak wygląda biały księżyc?
A może w ogóle są dwa księżyce...
Jeden dla tamtych, a drugi tylko dla nas?
Maria Kuncewiczowa "Dwa Księżyce"

PRZYSTAWKI ZIMNE
COLD STARTERS

Tatar z polędwicy 100

100 g

32 PLN

80/50 g

19 PLN

80 g

30 PLN

100 g

25 PLN

170 g/8szt

52 PLN

150 g

25 PLN

130 g

34 PLN

300 ml

18 PLN

300 ml

14 PLN

300 ml

14 PLN

300 ml

14 PLN

300 ml

18 PLN

300 ml

18 PLN

Steak tartare

Śledź z cebulką i suszonymi pomidorami
Herring with onion and sun-dried tomatoes

Carpaccio z polędwicy wołowej
Sirloin beef carpaccio

PRZYSTAWKI GORĄCE
HOT STARTERS

Grillowany ser kozi z Wierzchoniowa w orzechowej panierce
Grilled goat’s cheese from Wierzchoniów with nutty batter

Skwierczące krewetki na żeliwnej patelni z grzanką czosnkową
Hot pan fried king prawns with garlic sauce

Drobiowe wątróbki z jabłkiem w sosie śmietanowym
Chicken liver with apple in cream sauce

Rydze duszone z cebulką w kremowej śmietanie
Mushrooms braised with onions in creamy sour cream

ZUPY
SOUP

Żurek wiejski na zakwasie
Polish sour soup

Barszcz czerwony z kołdunami
Clear beetroot soup with dumplings

Krem z kiszonego ogórka na wyspie ziemniaczanej
Cream of pickled cucumber on potato island

Tradycyjny rosół z domowym makaronem lub kołdunami
Traditional chicken soup with noodles or dumplings

Cebulowa z grzankami i parmezanem
Onion soup with croutons and parmesan cheese

Flaki wołowe
Polish tripe soup

SAŁATY
SALAD

Księżycowa Fantazja

400 g

29 PLN

400 g

34 PLN

400 g

25 PLN

400 g

29 PLN

300 g

26 PLN

300 g

24 PLN

300 g

27 PLN

Roszponka o kuskusowym sercu, w towarzystwie gruszki karmelizowanej
w porzeczkowo-balsamicznym sosie, otulonej w płatki chili z dodatkiem sera
pleśniowego i pomidorków cherry
Corn salad with couscous, accompanied by caramelized pearin currant-balsamic
sauce and wrapped in chili flakes with the addition of blue cheese and cherry
tomatoes

Sałatka z krewetkami
krewetki na sałacie z serem pleśniowym, filetowanym grejpfrutem
i dresingiem miodowo-owocowym
shrimps on a mix of lettuce with blue cheese, filleted grapefruit
and dressing of honey and fruit

Sałatka Cezar z kurczakiem
sałaty, grillowany filet z kurczaka, pomidor, cebula, sos cezar
Salad mix , grilled chicken fillet, tomato, onion, Caesar sauce

Soczysta Inspiracja
Mix sałat z pomarańczą, pomidorkami cherry, kaczką, mozarellą i sosem
Salad mix with orange, cherry tomatoes, duck, mozzarella and a light sauce

MAKARONY
PASTA
Pappardelle z grillowanym kurczakiem lub łososiem

w

sosie śmietanowo - winnym
Papardelle pasta with grilled chicken in a wine-cream sauce

Spaghetti Carbonara
Spaghetti carbonara

Tagliatelle z kurkami i grillowaną cukinią i suszonymi pomidorami
Tagliatelle with chanterelles and grilled zucchini and dried tomatoe

RYBY
FISH
Sandacz po staropolsku podany na szpinaku

150/120 g 45 P PLN

Ruddy zander fillet served on spinach

Grillowany pstrąg z Pustelni z opiekanymi ziemniakami
i surówką

Fried trout saute with roasted potatoes and sauerkraut salad

150/100 g

39 PLN

DRÓB
POULTRY
Grillowany filet z kurczaka z warzywami gotowanymi na parze

160/120 g

38 PLN

150/140 g

37 PLN

Grilled chicken fillet with vegetables

Soczysty filet z indyka z sosem żurawinowym podany
z kopytkami i aromatycznym jabłkiem
Delicate fried turkey breast on clarifed butter, served with aromatic apple,
dumplings and cranberries

Pół kaczki w sosie pomarańczowo–karmelowym

48 PLN

w towarzystwie klusek i buraczków
Roast duck with orange-caramel sauce served with dumplings and beetroot

CIELĘCINA
VEAL
Sznycel po Wiedeńsku, frytki belgijskie, surówka

140/150 g

41 PLN

Comber z sarny w sosie wiśniowym z kluskami i dynią marynowaną 130/100 g

69 PLN

Viennese schnitzel with chips and salad

DZICZYZNA
GAME

Deer loin served in cherry sauce with hunting dumplings and pickled pumpkin

WOŁOWINA
BEEF
Grillowany stek z polędwicy z pieczonym ziemniakiem
i grillowanymi warzywami serwowany na żeliwnej patelni

160/190 g

65 PLN

160/150 g

59 PLN

Grilled beef steak, roasted potatoes and grilled vegetables served on a hot pan

Bryzol z pieczarkami, ziemniaki z wody, buraczki
Beef steak with mushrooms, potatoes and beetroot

WIEPRZOWINA
PORK
Świeżonka z polędwiczki w gorącym kociołku podana
z ziemniakami opiekanymi i ogórkiem kiszonym

150/100 g

39 PLN

130/110 g

46 PLN

200/150 g

36 PLN

350/170 g

42 PLN

180/150 g

32 PLN

250 g

29 PLN

250 g

19 PLN

250 g

25 PLN

250 g

22 PLN

250 g

12 PLN

250 g

20 PLN

Fricassee of delicate pork loin served in a hot pot with roasted otatoe and pickled
cucumber

Polędwiczka po szlachecku z borowikami serwowana
z opiekanymi ziemniakami z surówką z białej kapusty

Marinated pork fried with clarified butter and coated Porcini, served in a pair with
roasted potatoes

Schabowy podany na kapuście zasmażanej z ziemniakami
Breaded cutlet served on fried cabbage with potatoes

Golonka po Staropolsku, ziemniaki w ziołach kapusta zasmażana
Pigs rotter with potatoes and fried cabbage

Ozorki w sosie chrzanowym, puree ziemniaczane, buraczki
Porks gongue in horseradish sauce, potatoes puree and beetroot

KUCHNIA DOMOWA
HOME DISHES
Pierogi z kaszą i kurkami podane z sosem kurkowym
Dumplings with porridge and chanterelle served with chanterelle sauce

Pierogi ruskie z cebulką
Russian dumplings (stuffing with cottage cheese with pepper and onion)

Pierogi z kapustą i mięsem okryte czipsami z boczku
Dumplings with cabbage and meat covered with bacon chips

Naleśniki ze szpinakiem i parmezanem
Pancakes with spinach topped with parmesan cheese

Placki ziemniaczane z kwaśną śmietaną
Potato pancakes with sour cream

Placki ziemniaczane z sosem grzybowym
Potato pancakes with mushroom sauce

DESERY
DESSERTS
Księżycowy puchar lodowy

14 PLN

Ice cream with fruits and whipped cream

Bananowo-naleśnikowa rozkosz w malinowej otulinie

15 PLN

Banana pancake delight in raspberry casing

Pieczone jabłko z kozim serem pod czekoladową pierzynką

14 PLN

Roast apple with goat’s cheese and chocolade

Ciasto firmowe (zapytaj kelnera)

14 PLN

Home made cake (ask waiter)

DANIA DLA DZIECI
DISHES FOR CHILDREN
Rosół z domowymi kluseczkami

150 g

7 PLN

150 g

7 PLN

Chicken soup with homemade noodles

Zupa pomidorowa z ryżem
Tomato soup with rice

Panierowany filet z kurczaka z frytkami i mizerią
Breaded chicken breast with fries and cucumber & cream salad

90/70/70g

19 PLN

KOKTAJLE ALKOHOLOWE
ALCOHOLIC COCKTAILS
Tequila Sunrise

20 cl

18 PLN

20 cl

18 PLN

20 cl

24 PLN

20 cl

20 PLN

20 cl

20 PLN

20 cl

24 PLN

20 cl

25 PLN

10 cl

20 PLN

20 cl

20 PLN

25 cl

29 PLN

20 cl

20 PLN

Tequila, sok pomarańczowy, syrop Grenadine
Tequila, orange juice, Grcnadine Syrup

Mohito
rum, sok z limonki, woda gazowana, cukier trzcinowy
rum, limon juice, sparkling water, sugar cane

Cuba Libre
Rum, Coca-Cola, limonka

Blue Moon
wódka czysta, Blue Curacao, sok pomarańczowy
vodka, blue curacao, pineapple juice

Orzechowy DIL
wódka orzechowa, mleko
Nutty vodka, milk

Pink Lady
biały rum, Creme de Chassis, sok pomarańczowy i cytrynowy
white rum, Creme de Chassis, orangc juice, lemon juice

Moons Lady
biały rum, likier porzeczkowy, sok z czarnej porzeczki
white rum, currant liqueur, blackcurrant juice

Margarita
Tequila, Cointreau, sok z cytryny
Tequila , Cointreau , lemon juice

Campari Orange
Campari, sok pomarańczowy
Campari, orange juice

Long Irland Ice Tee
Wódka, gin, Tequila, rum, Cointreau, sok z cytryny
vodka, gin, Tequila, rum, Cointreau, lemon juice

James Bond
Wódka, martini, likier cointreau
Vodka, Martini, Cointreau

WÓDKA
VODKA

Wyborowa

4cl

6 PLN

Bols

4cl

6 PLN

Pan Tadeusz

4cl

7 PLN

Żołądkowa Gorzka de Luxe

4cl

8 PLN

Żubrówka

4cl

8 PLN

Śliwowica

4cl

8 PLN

Becherovka

4cl

9 PLN

Finlandia

4cl

9 PLN

Amundsen

4cl

9 PLN

Baczewski

4cl

10 PLN

Jagermeister

4cl

11 PLN

Belweder

4cl

15 PLN

Beluga

4cl

20 PLN

GIN, TEQUILA, RUM, NALEWKI
TINCTURES

Hendricks

5cl

20 PLN

Seagrams

5cl

15 PLN

Teąuila Sauza Gold

5cl

17 PLN

El Limador Reposado

5cl

17 PLN

Rum Bacerdi

5cl

15 PLN

Nalewka Myśliwska

5cl

12 PLN

5 cl

14 PLN

Nalewka (pigwa, malina, żurawina, śliwka, cytryna,
bez czarny, przypalanka)

WHISKY
Johnnie Walker Red Label

5cl

15 PLN

Johnnie Walker Black Label

5cl

25 PLN

Chivas Regal 18

5cl

35 PLN

Ballantine ‘s

5cl

15 PLN

Jim Beam

5cl

20 PLN

Jim Beam Signatura

5 cl

30 PLN

Grant ‘s

5 cl

15 PLN

Teacher’s

5cl

15 PLN

Jack Daniels

5cl

25 PLN

Jameson

5cl

20 PLN

Macallan

5cl

40 PLN

Makers Mark

5 cl

15 PLN

Moker's Shoulder

5 cl

22 PLN

Wild Turkey

5 cl

20 PLN

Metaxa ***

5cl

11 PLN

Metaxa *****

5cl

20 PLN

Metaxa *******

5cl

25 PLN

Metaxa ******* *****

5cl

30 PLN

Metaxa Grande fine

5cl

40 PLN

Metaxa Reserva

5cl

50 PLN

Martell VS

5cl

25 PLN

Hennessy

5cl

25 PLN

Stock 84

5cl

13 PLN

BRANDY & KONIAKI
BRAND & COGNAC

NAPOJE GORĄCE
HOT DRINKS
Kawa z ekspresu

12 cl

7 PLN

Espresso

4 cl

7 PLN

Cappuccino

17 cl

9 PLN

Caffe latte

20 cl

10 PLN

Kawa świeżo parzona

15 cl

6 PLN

Fresh Percolated Coffee

Kawa po irlandzku

2 ,5 cl / 20 cl

16 PLN

20 cl

15 PLN

40 cl

12 PLN

20 cl

6 PLN

20 cl

12 PLN

25 cl / 20 cl

16 PLN

Sok w różnych smakach

20 cl

Fruit juice in various tastes to choose

dzbanek/jug

5 PLN
15 PLN

Woda Mineralna

20 cl

Mineral Water Still or Sparkling

dzbanek/jug

5 PLN
12 PLN

Sok wyciskany ze świeżych owoców

20 cl

15 PLN

20 cl

5 PLN

Irish Coffee / Ballantines

Kawa mrożona
Ice Coffee

Herbata Ronneefeldt /sypana lub w saszetkach/
Ronnefeldt Tea

Herbata Dilmah
Tea Dilmah

Czekolada na gorąco
Hot Chocolade

Czekolada na gorąco z cherry
Hot Chocolade with cherry

NAPOJE ZIMNE
COLD DRINKS

Juice sąueezed from fresh fruit

Coca-Cola, Fanta, Sprite, Tonie

PIWO Z BECZKI
DRAFT BEER

Perła

30 cl

5 PLN

Perła

50 cl

7 PLN

PerłaPerła export / niepasteryzowana

50 cl

7 PLN

Perła koźlak

33 cl

7 PLN

Perła Porter

33 cl

7 PLN

Zwierzyniec Pils

33 cl

7 PLN

Perła mocna

50 cl

8 PLN

Żywiec

50 cl

7 PLN

Heineken

50 cl

9 PLN

Lech free

33 cl

7 PLN

Kazimierskie jasne/ ciemne

33 cl

7 PLN

Piwo grzane

50 cl

10 PLN

Wino grzane

20 cl

12 PLN

PIWO BUTELKOWE
BEER BOTTLES

GRZANIEC
GRILL

HERBATA EKSPRESOWA
RONNEFELDT TEA EXPRES
400 ml - 12 PLN

English Breakfast - FBOP Summer (zbiór letni)

Celon St. James

Typowa herbata z Cejlonu: mocna, dojrzała i cierpkawa, o pełnym, uwodzicielskim

herbata czarna

smaku.
Typical tea from Ceylon,: strong, mature, with a fuli, seductive taste.

black tea
czas parzenia: 3-4 min

Cream Orange

Herbata ziołowa

Pełny, delikatny smak liści krzewu Rooibos, słodka, kremowa wanilia

aromatyzowana

oraz orzeźwiająca nuta pomarańczy.

aromatic herbal tea
czas parzenia: 5 min

Fuli, smooth taste leaves Rooibos bush, sweet, creamy vanilla
and a refrrcshing note of orange.

Sweet Berries

Herbata owocowa

Zaskakująco pełny smak i aromat truskawek, malin, jabłek i dzikiej róży

aromatyzowana

pochodzącej z prawdziwych cząstek owoców i koncentratu soku owocowego.

aromatic fruit tea

Surprisingly fuli flavor and aroma of srawberries, raspberrics, apples and wild rose

czas parzenia: 5 min

derived from real particles fruit and fruit juice concentrate.

Green Dragon

Herbata owocowa

Ręcznie zrywane wiosną, najdelikatniejsze listki nadają tej ekskluzywnej herbacie

aromatyzowana

odświeżający smak oraz przyjemną, delikatną goryczkę

aromatic fruit tea

Hand spring breas, the most delicate leaves give this exclusive tea refrehing taste

czas parzenia: 5 min

and pleasant hint of bitterness.

Fruity White Bio

Herbata biała

Delikatna herbata najwyższej jakości o wspaniałym aromacie i eleganckim,

white tea

kwiatowym posmaku.

czas parzenia: 3-4 min

Delicate tea of the highest quality with a wonderful aroma and an elegant, floral
aftertaste.

HERBATA SYPANA

RONNEFELDT LOSE TEA
400 ml - 12 PLN
Mokalbarie - GFBOP Summer (zbiór letni)

Assam

Mocna, ciemna herbata o wspaniałym, ożywczym aromacie słodu i przypraw.

herbata czarna

Strong, dark tea with a wonderful, refreshing aroma of malt and spices.

black tea

Earl Grey - TGFOP Autumn (zbiór jesienny)

Darjeeling

Najznamienitsza, delikatna herbata z Darjeeling oraz orzeźwiający aromat

herbata czarna

bergamotki.

aromatyzowana
aromatic black tea

The most significant, delicate tea from Darjeling and refreshing arom
of bergamot.

Morgentau - Summer (zbiór letni)

Darjeeling

Fascynująca mieszanka aromatów zielonej herbaty Sencha o dużych liściach

herbata czarna

oraz owocowych płatkach.
A fascinating blend of Sencha green tea flavors with large leaves and fruit flakes

aromatyzowana
aromatic black tea

Jasmine Gold - China Summer (zbiór letni)

Herbata zielona

Aromatyczna i subtelna słodycz świeżo zerwanych kwiatów jaśminu dopełnia

aromatyzowana

tą delikatną zieloną herbatę z Chin.

aromatic green tea

subtle sweetness of freshly plueked jasmine flowers completes this delicate
green tea from China.

Snow White Dream - China Summer (zbiór letni)

Herbata zielona

Wyśmienita herbata - lekki, marcepanowy aromat zielonej herbaty Summer Sencha

aromatyzowana

połączony ze słodyczą kokosa i cynamonu.

aromatic green tea

Exellent tea - light, marzipan flavor Sencha Green Tea Summer combined with the
sweetness of the coconut and cinnamon.

Chill Out With Herbs

Herbata ziołowa

Balsamiczna, harmonijna mieszanka ziół o śmietankowo-pomarańczowym posmaku

aromatyzowana

idealna na chwilę odpoczynku - usunie stres i napięcie.

aromatic herbal te

Balsamie, harmonious blend of herbs with a creamy orange flavor perfect for
a little rest- remove stress and tension.

Plum & Cynamon

Herbata owocowa

Aromat świeżych śliwek w połączeniu z jeżynami, ananasem i cynamonem.

aromatyzowana

The aroma of fresh plums combincd with blackberries, pineapple and cinnamon.

aromatic fruit tea

Granny's Garden

Herbata owocowa

Owocowa mieszanka oraz świeży rabarbar zwieńczone delikatną słodyczą prawdziwej

aromatyzowana

burbońskiej wanilii.

aromatic fruit tea

Mix fruit and fresh rhubarb ended with delicate sweetness of real Bourbon vanilla.

Mint & Fresh

Herbata owocowa

Typowy, relaksujący smak mięty z nowym wymiarem świeżości płynącej z trawy

aromatyzowana

cytrynowej.

aromatic fruit tea

Tipical relaxing mint flavor with a naw dimension of freshness comes from lcmoongrass.

Raspberry Royal

Herbata owocowa

Napar o owocowy o malinowym smaku. Skład: skórka róży, kawałki jabłek, kawałki malin,

aromatyzowana

naturalny aromat, skórka pomarańczy, płatki róż.

aromatic fruit tea

Refreshing experience with sun-ripened raspberries. Composition: rose husk, apple
pieces, pieces of raspberry, natural aroma, orange peel, rose petals.

Queen of Chery

Herbata owocowa

Niesamowita mieszanka czarnej herbaty z jesiennego zbioru Cejlonu

aromatyzowana

o wiśniowym posmaku.

aromatic fruit tea

An amazing mix of black tea from the autumn collection of Ceylon with a cherry
aftertaste.

Wildkirch

Herbata owocowa

Ekstremalnie mieszana herbata z intensywnym aromatem japońskich dzikich wiśni.

aromatyzowana

Extravagantly blended tea with the intensive aroma of Japanese wild cherries.

aromatic fruit tea

