Przystawki
Appetizers

Nowa lekka
przystawka

Grillowany pomidor z parmezanem i pietruszką, skropiony oliwą z oliwek 10,00
Grilled tomato with parmesan and parsley, sprinkled with olive oil 10,00

Śledź w oleju z cebulką w sosie ogrodowym 12,00
Herring in oil with onion

12,00

Zupy
Soups
Zupa grzybowa na zakwasie żytnim podawana z kaszą gryczaną 12,00
( ta zupa zajęła pierwsze miejsce w konkursie kulinarnym )
Mashroom soup on sourdough rye served with buckweat 12,00
(This oup was first in the culinary competition)

zapytaj o zupę dnia
ask about the soup day

DANIA REGIONALNE

Zupa grzybowa na zakwasie żytnim podawana z kaszą gryczaną 12,00
(ta zupa zajęła pierwsze miejsce w konkursie kulinarnym)
Mashroom soup on rye sourdough served with buckweat 12,00
(This soup was first in the culinary competition)

Idealnie smakują
z kieliszkiem czerwonego
wytrawnego wina
8,00

Placki Sobótczańskie
(placki ziemniaczane, gulasz wieprzowy, surówka z kapusty kiszonej) 25,00
Sobótczańskie pancakes 25,00
(potato pancakes, goulash, cream, sauerkraut salad

Szarlotka na ciepło
z sosem cynamonowym robionym na bazie białej czekolady
oraz gałką lodów waniliowych 14,00
Apple pie with cinnamon sauce based on white chocolate and a scoop of vanilla ice cream 14,00

Do przygotowania powyższych dań
wykorzystujemy lokalne produkty
od zaprzyjaźnionych gospodarstw rolnych

Dania główne
Main dishes
Serwujemy
tylko
w weekendy

Gulasz z jelenia
podawany z kluskami ląskimi oraz zestawem dwóch surówek 36,00
Grilowany rumsztyk z dzika
w zestawie ze smażonymi ziemniakami i surówką 36,00
( mielona łopatka z dzika, sos barbecue , ziemniaki, surówki)
grilled ground wild boar steak with fried potatoes, salads 36,00

Tradycyjny schabowy z ziemniakami oraz surówkami 24,00
Shnitzel pork in breadcrumbs served with potatoes and

salads

24,00

Grillowana pierś z kurczaka z sosem z podgrzybka
podawana z frytkami i surówkami 27,00
Grilled chicken fillet from souce belaues and salads 27,00

Polędwiczki wieprzowe w sosie winno grzybowym
(polędwiczki, sos, kopytka pieczone , surówki) 30,00
Sirloin pork in mushroom sauce 30,00
(pork ,mushroom sauce, noodles, salads)

Gulasz wieprzowy z pieczonymi kopytkami oraz surówkami 24,00
Meat goulash with fried noodles, salads 24,00

Dania mączne, warzywne, wegetariańskie
Vegetarian and flour dishes
Makaron tagliatelle ze szpinakiem i kurczakiem 22,00
Pasta with spinach and chicken 22,00

Placki ziemniaczane ze śmietaną – 6szt – 14,00
Potatoe pancakes with cream – 14 ,00

Pierogi ruskie ze skwarkami 15,00
Russian dumplings with pork scratching 15,00

Pierogi ruskie pieczone 17,00
Fried dumplings 17,00

Możesz
domówić ryż
+ 6,00

Grillowane warzywa z fetą i kurczakiem
(kurczak, cukinia, papryka, pieczarki, cebula, kukurydza, feta) 24,00
Grilled vegetables with chicken (chicken, courgette, pepper, champignons, onion, corn, feta cheese 24,00

Dobrze smakują
z kieliszkiem
białego wina 8,00

Ryby
Fishes

Pstrąg z patelni
w zestawie z frytkami oraz surówkami 36,00
trout with frying pan, served with chips and salads 36,00

Filet z dorsza bałtyckiego z mozzarellą i pomidorami
podawany z ryżem lub frytkami oraz surówkami 26,00
Fried cod fillet with tomatoes and mozzarella served with rice or chips, salads 26,00

Filet z dorsza przyrządzany na parze , podawany z ryżem - danie light
oraz gotowaną mini marchewką 24,00
Stewed cod fillet filet served with rice and boiled vegetables 24,00 zł

Sałatki
Salads

Sałatka firmowa
z pieczonymi ziemniakami , mozzarellą i prażonymi ziarnami 22,00
(sałata,ogórek konserwowy,pomidor,papryka,cebula,mozzarella,ziarna ,sos)
chef's salad with fried potatoes, mozzarella and roasted grain 22,00

*
Sałatka z grillowanym kurczakiem 20,00

(sałata, świeży ogórek, pomidor, cebula, papryka, grillowany filet z kurczaka sos)
Grilled chicken salad 20,00

*
Do każdej sałatki polecamy
Grzanki z masłem czosnkowym 4 szt 6,00
Toast with garlic sauce

6 ,00

Desery
Desserts

Szarlotka na ciepło z sosem cynamonowym robionym na bazie białej czekolady
oraz gałką lodów waniliowych – 14,00
( wykorzystujemy tylko jabłka z „Sadów Slężańskich”- produkt lokalny)
Apple pie with cinnamon sauce based on white chocolate and a scoop of vanilla ice cream 14,00

Lody z ciepłym musem truskawkowym 14,00
Ice cream with warm strawberry mousse 14,00

Soki świeżo wyciskane- mieszane
Freshly Squeezed Juice
wyciskamy jabłka
z „ Sadów Ślężańskich” - produkt lokalny
SOK Z JABŁEK 7,00
Freshly squeezed apple Juice 7,00

SOK Z JABŁEK I MARCHWI 7,00zł
Freshly squeezed apple and carrot Juice 7,00

SOK Z JABŁEK I POMARAŃCZY 8,50
Freshly squeezed apple and orange Juice 8,50

Napoje / Beverages
Do kawy i herbaty podajemy miód ze „Ślężańskiej pasieki”- produkt lokalny
HERBATA / Tea 6,00
KAWA Z EKSPRESU / Espresso 6,00
CAPPUCINO / Cappucino 7,50
LATTE / Latte 9,00
MLEKO DO KAWY / Coffee milk 0,70
SYROP DO KAWY / Coffee syrup 0,70

SOKI TŁOCZONE Z JABŁEK - RÓŻNE SMAKI

5, 00

0,33l

COCA-COLA, FANTA, SPRITE, TONIC, NESTEA,

5 ,00 0,25l

SOKI CAPPY / Cappy juice, WODA / mineral water

5 ,00 0,25l

PIWO z beczki
Local bear on draft

Piwo Sobótka Górka
Jasne Pełne

0,5 l – 8.00 zł

0,33 – 5.00 zł

Zapytaj też o inny rodzaj piwa z beczki .

Piwo butelkowe
Botteled bear

Piwo Sobótka Górka – Jasne pełne

9,00 0,33l

Piwo Sobótka Górka – Ciemne

10,00 0,33l

PIWO SOWIE : Regionalny Browar Rzemieślniczy
jasne pełne, pils, marcowe

8,00 0,5l

ŻYWIEC

6, 00 0,5l

TYSKIE

6 ,00 0,5l

LECH PREMIUM

6 ,00 0,5l

PIAST WROCŁAWSKI

6 ,00 0,5l

KSIĄŻĘCE CIEMNE

7,00 0,5l

KSIĄŻĘCE PSZENICZNE

7,00 0,5l

Alkohole
Spirits

COPERNICUS - wódka biała

5 ,00 40g

SMIRNOFF

5 ,00 40g

FINLANDIA

6 ,50 40g

ŻUBRÓWKA BISON GRASS

5 ,00 40g

GIN LUBUSKI

5 ,00 40g

ŻOŁĄDKOWA GORZKA - RUDA

5 ,00 40g

BRANDY – PLISKA

5 ,00 40g

WHISKY – J. WALKER Red Label

8 ,00 40g

WHISKY – J. WALKER Black Label

14,00 40g

WHISKY – JACK DANIELS

10,00 40g

WHISKY – BALLANTINES

7, 00 40g

Drinki
Drinks
MALINOWE LOVE

15,00 300 ml

Malibu, mleko, syrop malinowy, lód

MALIBU TĘCZA

21,00 300 ml

Malibu, wódka, sok z czarnej porzeczki, sok grejpfrutowy, lód

GIN FIZZ

12,00 250 ml

Gin, świeży sok z cytryny, tonic, lód

ELECTRIC SMURF

23,00 300 ml

Malibu, Blue curacao, sprite, lód

Wa-Hoo-Wa

20,00 300 ml

Wódka, Blue curacao, sok pomarańczowy, lód

BŁĘKITNA LAGUNA

20,00 300 ml

Malibu, Blue curacao, mleko, lód

DRY MARTINI

11,00 70 ml

Gin, wytrawne Martini, cytryna, lód

SŁODKIE MARTINI

11,00 70 ml

Gin, słodkie Martini, lód

NEW YORK

23,00 200 ml

Whisky, świeży sok z limonki, grenadyna

NIEBIESKIE KAMIKADZE
Wódka, Blue curacao, świeży sok z cytryny

19,00 4x 40 ml

Wino
wine

Wino sprzedawane na lampki
glass of wine
Wino czerwone wytrawne
red dry

Cabernet Sauvignon - Chilijskie , jakościowe wino w smaku pełne wigoru ,
elegancji i harmonii z lekko zaznaczoną nutą taniny.
lampka 150 ml – 8,00
Wino białe wytrawne
white dry

Sauvignon Blanc – Hiszpańskie z intensywnym aromatem cytrusów, grejpfruta i
ananasa. Wyraźne i świeże , z eleganckim finiszem.
Lampka 150 ml -8,00
Wino białe półsłodkie
white medium sweet

Liebfraumilch- Reńskie wino gronowe, jakościowe. Charakteryzuje się
orzeźwiającym smakiem i aromatem.
Lampka 150 ml – 8,00

Wina sprzedawane w butelkach
Botteled wine

Tradycyjne wina gruzińskie z regionu Telavi w Kakheti. Produkowane z lokalnych
winogron, zbieranych w winnicach położonych na prawym brzegu rzeki Alzani.
Cena każdej butelki 37.00
Wino białe półwytrawne
„RKATSITELI” lekki posmak słodyczy znakomicie dopasowuje to wino do
warzywnych potraw i sałatek, jak również do wszystkich rodzajów ciast.
Wino białe wytrawne
„RKATSITELI”wino o lekko słomkowym kolorze, doskonale pasuje do tradycyjnych
potraw z cielęciny, królika, drobiu oraz do warzywnych i drobiowych sałatek.
Wino czerwone półwytrawne
„SAPERAVI”lekki posmak słodyczy powoduje, że wino to jest doskonałe jako
aperitif, jak również wyjątkowo pasuje do mocno przyprawionych potraw
mięsnych.
Wino czerwone półsłodkie
„SAPERAVI” wspaniała równowaga między słodyczą a kwasowością czyni to
wino doskonałym towarzyszem owocowych sałatek i ciast.
Wino musujące
„VALMARONE” białe włoskie wino musujące, jakościowe , o przyjemnym lekkim
smaku oraz charakterystycznym owocowo – kwiatowym zapachu.
Znakomite do wszelkiego rodzaju deserów, ciast i lodów.

