Menu

Przystawki

Starters/Vorspeise

Pajda chleba z wędzoną rybą z sosem tatarskim / 150g

19,00 zł

Stück Brot mit geräuchertem Fisch mit Sauce Tartar / A thick slice of bread with smoked fish and tartar sauce

Sałatka grecka / 300g

16,00 zł

Greek salad / Goat cheese salad

Sałatka z kozim serem na sałacie rzymskiej / 300g

16,00 zł

Salat mit Ziegenkäse / Goat's cheese salad on romaine lettuce

Deska Ryb wędzonych podawane z sosem tatarskim (cena 100 g)

Jesiotr
Sielawa, Sieja
Pstrąg

Zupy / 300ml /

16,50 zł
8,00 zł
7,00 zł

Soups

Zupa Ucha wędzona w/g Magdy Gessler

14,00 zł

Smoked Ukha (burning birch logs put out in a pot with the soup) / Fischsuppe

Rosół z makaronem na kurze domowego chowu

10,00 zł

Chicken soup with pasta (on the free-range chickens) / Hühnersuppe mit Nudeln

Flaki na ostro

12,00 zł

Tripe / Kuttelsuppe scharf

Żurek z jajkiem
Sour rye soup / Sauerteigsuppe

11,00 zł

Ryby w/g przepisu Magdy Gessler
Jesiotr zapiekany na maśle klarowanym w sosie śmietanowo-szczypiorkowym
oraz puree ziemniaczane z chrzanem

42,00 zł

Baked sturgeon / Stor gebraten

Napoleonka z Sandacza podana ze szparagami oraz puree

40,00 zł

„Napoleonka”made of zander served with asparagus, carrot and potato purée / "Napoleonka" mit zander serviert mit
Spargel, Karotten und Kartoffelpüree

Ryby prosto z patelni według połowu dnia / cena 100 g
Fried Fish / price for 100 g
Fried fish despendes on availability / Gabratener Fisch hangt von der Verfygbarkeit ab

Pstrąg tusza smażony / Fried trout / gebratene Forelle
Sandacz filet smażony / Zander / Zanderfilet gebraten
Lin filet smażony / Fried tench / Schleie
Karp filet smażony / Carp / gebraten Karpfen
Okoń filet smażony/ Fred perch / gebraten Barsch

9,50 zł
18,00 zł
12,00 zł
10,80 zł
13,50 zł

Dania mięsne

Meat dishes / Fleischgerichte

Schabowy z kapustą i grzybami leśnymi, puree z chrzanem i majerankiem

21,00 zł

Pork chop with cabbage, purée with horseradish / Schweinekotelett mit Kohl, Püree mit Meerrettich

Pierś grillowana w białym winie

12,00 zł

Chicken breast grilled in white wine / Hähnchenbrust in Weißwein gegrillt

Placek Piracki z gulaszem zapiekany pod serem Korycińskim

22,00 zł

Pirate pancake / Piraten Pfannkuchen

Golonka bez kości w nowej odsłonie szefa kuchni

36,00 zł

Pig’s trotter /Schweines Traber

Pół Kaczki z kaszą pęczak i sosem wiśniowo – żurawinowym

37,00 zł

Half duck with buckwheat groats and cherry sauce / Halbe Ente mit Buchweizengrütze und Kirschsauce

Ćwiartka Kaczki z kaszą pęczak i sosem wiśniowo – żurawinowym

18,00 zł

Quartel duck with buckwheat groats and cherry sauce / Quartal Ente mit Buchweizengrütze und Kirschsauce

Dodatki do dań

Side dishes / Beilagen

Ziemniaki gotowane / Boiled potatoes / Gekochte Kartoffeln
Ziemniaki pieczone / Baked potatoes / Gebackenen Kartoffeln
Frytki / chips
Puree ziemniaczane z chrzanem / puree with horseradish / Püree mit Meerrettich
Zestaw surówek / Set of salads / Set Salate
Bukiet warzyw gotowanych / Set of cooked vegetables / gekochtes Gemüse

4,00 zł
4,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
4,00 zł
5,00 zł

Dania dla dzieci

Children's menu / Kindermenü

Rosołek domowy

8,00 zł

Broth / Bruhe

Mini schabowy z frytkami i surówką

12,00 zł

Mini - pork chop, chips and salad / Mini - Schweinekotelett, Chips und Salat

Nuggetsy drobiowe z frytkami i marchewką

14,00 zł

Chicken nuggets with french fries and carrots / Chicken Nuggets mit Pommes frites und Karotten

Mini rybka z frytkami i surówką

14,00 zł

Mini fish and french fries and salad / Mini Fisch und Pommes frites und Salat

Desery / Desserts
Naleśniki na klarowanym z nadzieniem twarogowym z sosem truskawkowym

15,00 zł

Pancakes with cottage cheese / Crepes mit Frischkäse

Deser lodowy z bezą i owocami

12,00 zł

Ice dessert with meringue and fruit / Eis-Dessert mit Baiser und Fruchten

Torcik czekoladowy

Chocolate cake / Schokoladenkeks

15,00 zł

Napoje
Dzban wody z cytryną

8,00 zł

Jug of water with lemon / Wasserkrug mit Zitrone

Lemoniada dzban

15,00 zł

Lemonade

Soki cappy

5,00 zł

Juices "Cappy" / Säfte „Cappy“

Woda gazowana / niegazowana

3,50 zł

Sparkling and still water / Mineralwasser mit ohne Kohlensäure

Coca Cola / Sprite / Fanta / Tonic

5,00 zł

Piwa Browar Kormoran / 500ml
Warmińskie Rewolucje

Butelka 12,00 zł

Irish Beer

Butelka 12,00 zł

1/100 Lite APA

Butelka 10,00 zł

Wiśnia w Piwie

Butelka 12,00 zł

Ciemne Miodne

Butelka 12,00 zł

Piwo Świeże niepasteryzowane

Butelka 12,00 zł

Porter Bałtycki

Butelka 14,00 zł

Okocim z Kija

500 ml

8,00 zł

Coffee
Espresso

7,00 zł

Kawa z ekspresu czarna / Filter black coffee

7,00 zł

Kawa z ekspresu biała / Filter white coffee

8,00 zł

Kawa parzona / Brewed coffee

6,00 zł

Cappuccino

9,00 zł

Caffè latte

10,00 zł

Coffee Frappe

12,00 zł

Tea
Herbata czarna / Black tea

6,00 zł

Herbata zielona, owocowa, miętowa / Green, fruit, mint tea

7,00 zł

Herbata z rumem / Tea with rum

13,00 zł

Herbata rozgrzewająca

11,00 zł

