


PRZYSTAWKI / waga 180g
STARTERS

Carpaccio z marynowanej gęsiej piersi z bukietem sałat, marynowanymi
buraczkami, serem bryndza i pieczywem
Carpaccio from pickled geese breast served with salads, pickled beetroots, “bryndza” cheese
and bread.

Befsztyk Tatarski z kaparami, zielonym pieprzem, cebulką, ogórkiem kiszonym 
i grzybkami z pieczywem i masłem
Beefsteak Tatar with olives, capers, green pepper, onion, pickled cucumber  and mushrooms with 
bread and butter

Tatar ze śledzia z marynowanymi warzywami i pieczywem
Herring tartare with pickled vegetables, and beetroot chips and bread

Krewetki w sosie maślano-winnym
Shrimps in butter-vinegar sauce

Śledź po japońsku
Herring by japansee

42 zł

36 zł

29 zł

39 zł

32 zł

Bukiet sałat ze świeżym szpinakiem, glazurowaną gruszką i plastrami fileta kaczki 
„confit” z dressingiem malinowym i pieczywem
Bouquet of salads with fresh spinach and slices of confit duck fillet with raspberry dressing and bread

Sałatka z grillowanymi paskami kurczaka z aromatycznym tuńczykowym sosem
Salad with grilled chicken strips with aromatic tuna sauce

Sałatka z wątróbką / mix sałat, ogórek, pomidor, cebulka czerwona, pestki słonecznika z 
sosem malinowym
Salad with a liver / mix of lettuces, cucumber, tomato, red onion, sunflower seeds with the
raspberry sauce

Do każdej sałatki dajemy dwie grzanki z masełkiem czosnkowym.
Each salad is served with two toasts and garlic butter

42 zł

 36 zł

34 zł

SAŁATKI / waga 250g
SALADS



Okonki z sosem z pieczonych cytryn
Small perches in roasted lemon sauce

Sandacz w sosie kurkowym
Pikeperch in chanterelle sauce

Pstrąg z pieca w czosnku
Oven baked trout in garlic

Wybierz swoje dodatki

Labraks z pieczonymi batatami i pomidorkami
Seabass with baked sweet potatoes and tomatoes

Świeży pieczony łosoś z warzywami gotowanymi
Fresh baked salmon with boiled vegetables

39 zł

39 zł

39 zł

49 zł

49 zł

RYBY / waga 150g
FISHES

Big Mix Grill / grillowana karkówka, szaszłyk, 
pierś z kurczaka,schab, dodatki: ogórek kiszony,
ziemniaki opiekane,  frytki,  sos tysiąca wysp
i czosnkowy, zestaw surówek 
Big Mix Grill / grilled kinds of meat: nape meat, shish kebab, chicken breast,
joint of pork, extras: pickled cucumber, grilled potatoes, frites,
thousand isles and garlic sauce, a set of salads

Wielka Ryba / ryby mazurskie, smażone i pieczone:
sielawa, okoń, pstrąg, sandacz  / dodatki: ziemniaki
opiekane, frytki, zestaw surówek
Big Fish / fish from Mazurian Lakes, fried and baked: European whitefish,
perch, trout, pike-perch / extras: grilled potatoes, frites, a set of salads

2 os. / 2 pers.  1500g       169 zł
 4 os. / 4 pers. 3000g      279 zł

2 os. / 2 pers.  1500g        179 zł
 4 os. / 4 pers. 3000g       289 zł

DESKA SMAKÓW / DANIA DLA 2 I 4 OSÓB
BOARD OF TASTES  / MAIN COURSES FOR 2 AND 4 PEOPLE

Zupa dnia 
Soup of the day

Rosołek królewski 
Royal broth

Krem pomidorowy z mozzarellą i zielonym pesto 
Tomato cream with mozzarella and green pesto

Flaczki wołowe
Beef tripes

Chłodnik mazurski lub zupa rybna / sezonowo
Mazurian vegetable soup prepared with sour cream and served cold or fish soup / seasonally

14 zł

14 zł

18 zł

18 zł

18 zł

ZUPY / 300ml
SOUPS



Karkówka z grilla z sosem gorgonzola / podawana z frytkami oraz bukietem sałat
Grilled nape meat in gorgonzola sauce served with chips and bouquet of salads 

Golonka po Pisku / gotowana w piwie z kapustą zasmażaną, z grillowaną papryką
oraz ziemniakami z wody
Pisz pork hock cooked in beer with browned cabbage and grilled pepper served with cooked potatoes 

Polędwiczki wieprzowe z sosem porowym / podawane z kopytkami i glazurowaną marchewką
Pork tenderloin with leek sauce / served with potato dumplings and glazed carrots

Schab z kością / podawany z duszoną kapustą i młodymi ziemniakami z patelni  
Pork loin on the bone / served with stewed cabbage and new potatoes from the pan

46 zł

49 zł

49 zł

49 zł

Stek wołowy z masłem czosnkowym  / podawany z warzywami grillowanymi
i pieczonym ziemniakiem/ 220g
Beef steak with garlic butter served with grilled vegetables and thick fries

Policzki wołowe na sosie z borowikami,  puree ziemniaczanym
oraz karmelizowanymi cząstkami buraka z octem balsamicznym i miodem / 180g
Beef cheeks in a sauce with boletus mushrooms, mashed potatoes
and caramelized beetroot particles with balsamic vinegar and honey

Red Curry                            / cukinia, papryka, cebula czerw., pieczarki, kukurydza kolba, sos curry,
                                                     mleko kokosowe, chili, sos sojowy, szczypiorek

Pad thai                                     / makaron ryżowy, tofu, jajko, kapusta pekińska, cebula czerwona,
                                                       sos pad thai, sos sojowy, chili, orzeszki, szczypiorek

69 zł

65 zł

32 zł

34 zł

DANIA Z WIEPRZA / waga 170g
PORK DISHES

WOŁOWINA
BEEF DISHES

DANIA VEGE

Pierś z kurczaka faszerowana suszonymi pomidorami, mozzarellą, bazylią
i szpinakiem / podawana z ryżem lub ziemniakami opiekanymi oraz bukietem sałat
Chicken breast stuffed with dried tomatoes, mozzarella, basil and spinach

Pierś grillowana w sosie kurkowym / podawana z frytkami oraz bukietem sałat
Chicken breast grilled in chanterelle sauce served with chips and set of salads

Kaczka pieczona po staropolsku z jabłkiem i żurawiną / podawana z kopytkami
ziołowymi oraz buraczkami zasmażanymi / 300g
Roasted duck with apples and cranberry served with roasted potatoes and beetroots

49 zł

49 zł

69 zł

DANIA Z DROBIU / waga 150g
POULTRY DISHES



Spagetti Napoli

Tagiatelle z łososiem
w sosie śmietanowym 
Tagiatelle with salmon in cream sauce

Makaron Udon z pieczoną wołowiną
Udon noodles with roast beef

32 zł

38 zł

39 zł

MAKARONY
PASTA

Ziemniaki z wody
Potatoes boiled in water

Ziemniaki z pieca 
Potatoes from oven

Ryż
Rice

Frytki
Chips

Grzanki z masełkiem
czosnkowym /4szt.
Toasts with garlic butter 

Buraczki na ciepło
Hot beetroots

Kapusta zasmażana
Browned cabbage

Warzywa gotowane na parze 
Steamed vegetables

Kopytka 
Salesian noodles

10 zł

10 zł

10 zł

14 zł

12 zł

12 zł

12 zł

14 zł

14 zł

DODATKI / waga 200g
EXTRAS

Racuchy z jabłkami / 4szt.
Apple pancakes 

Makaron rozbrykanego Tygryska / makaron bolognese łagodny / 250g
Riotous tiger pasta / mild bolognese pasta

Kubusiowy przysmak / panierowany kurczak z frytkami i surówką / 250g
Winnie Bear Delicacy / coated chicken with chips and salad

Naleśniki Prosiaczka / do wyboru z twarogiem, dżemem lub Nutellą  / 2szt.
Piglet’s pancakes / at choice with sweet cottage cheese, jam or Nutella

Zupa pomidorowa / 250ml
Tomato soup

26 zł

29 zł

29 zł

25 zł

16 zł

COŚ DLA MILUSIŃSKICH
SOMETHING FOR THE LITTLE ONES

Surówka z kiszonej kapusty
Sour cabbage salad

Sałata winegret
Winegret salad

Cząstki pomidora z oliwą i bazylią
Tomato with olive and basil

Mix świeżych warzyw
na sałacie winegret
Mix of fresh vegetables on winegret lettuce

Zestaw surówek

12 zł

12 zł

12 zł

12 zł

14 zł

SURÓWKI / waga 140g
VEGETABLE SALADS

Pierogi / 3 rodzaje 32 zł

PIEROGI
DUMPLINGS



Ciasto dnia /100g
Cake of the day

Sernik domowy / 100g
Home-made cheese cake

Lody z bita śmietaną i owocami / 100g
Ice-cream with whipped cream and hot fruit

Szarlotka na ciepło z lodami / 120g
Hot apple pie with ice-cream

Lava Cake z lodami / 100g
Lava Cake with ice cream

Brownie z lodami / 100g
Brownie with ice cream

19 zł

22 zł

24 zł

26 zł

28 zł

26 zł

Herbata Dilmah / 200ml
Dilmah black tea

Herbata owocowa / 200ml
Fruit tea

Gorąca czekolada / 150ml
Hot chocolate

Kawa z ekspresu / 120ml
Express coffee

Kawa espresso / 40ml
Espresso coffee

Kawa cappuccino / 160ml
Cappuccino coffee

Kawa Latte / 240ml
Latte coffee

Flat White

8 zł

8 zł

14 zł

10 zł

8 zł

12 zł

14 zł

16 zł

DESERY
DESSERTS

NAPOJE GORĄCE
HOT DRINKS

Sok z czarnej porzeczki / 0,25l
Black-currant juice

Sok pomidorowy / 0,25l
Tomato juice

Sok grejfruitowy / 0,25l
Grapefruit juice

Sok pomarańczowy / 0,25l
Orange juice

Sok jabłkowy / 0,25l
Apple juice

Sok wieloowocowy / 0,25l
Multifruit juice

Sok świeżo wyciskany z pomarańczy  / 0,30l
Freshly squeezed orange juice

9 zł

9 zł

9 zł

9 zł

9 zł

9 zł

15 zł

SOKI
SELECTION OF JUICES

NAPOJE / bezalkoholowe
DRINKS / alkohol-free

Pepsi, Mirinda, Schweppes, 7up  / 0,2l

Krystaliczne Źródło gaz./ngaz.  / 0,33l
Crystalline Wellspring sparkling/still
 

Lipton  / 0,2l

Lemoniada  / 1l

Dzbanek wody  / 1l
A jug of water

9 zł

7 zł

9 zł

22 zł

15 zł



Baczewski
Finlandia
Wyborowa
Luksusowa
Gorzka Żołądkowa
Żubrówka
Jägermeister
Gorzka Żołądkowa
tradycyjna lub z miętą
traditional or with mint

/ 120 zł
/ 120 zł
/ 90 zł
/ 90 zł
/ 80 zł

11 zł
11 zł

9 zł
9 zł
9 zł
9 zł

12 zł
9 zł

House Wine  / 150ml
Wino grzane Hot Wine / 200ml
Prosecco / 120ml
Większy wybór w karcie win
More choice in the wine list

14 zł
14 zł
15 zł

WÓDKI / VODKA  40ml/05l

WINO / WINE

Johny Walker red label 

Johny Walker black label

Jameson

Chivas Regal

Jack Daniel’s 

Glenfiddich 12Y

Stock

Metaxa 7*

Remy Martin VS

Olmecca Blanco teuqila

Olmecca Gold teuqila

Gordon’s gin

Lubuski gin

12 zł

20 zł

14 zł

22 zł

16 zł

24 zł

10 zł

16 zł

18 zł

12 zł

12 zł

12 zł

9 zł

INNE ALKOHOLE  / 40ml
OTHER ALCOHOLS  / 40ml

DRINKI  / 40ml
DRINKS  / 40ml

Aperolspritz (prosecco, aperol, woda gazowana, grapefruit, kostki lodu)

Orange Pina Colada (pomarańcza, sok ananasowy, malibu, bacardi, sok pomarańczowy)

Mojito (bacardi, woda gazowana, limonka, cukier trzcinowy, mięta, lód)

Margarita truskawkowa (truskawki, olmeca silver, bols tripple sec, limonka, cukier, lód)

Peach Morning  Coctail (baracdi, brzoskwinia, sok żurawinowy, kruszony lód)

32 zł

32 zł

29 zł

29 zł

29 zł

PIWO / BEER

Żywiec nalewane / poured

Heineken butelkowe / bottled

Desperados butelkowe / bottled

Regionalne butelkowe / bottled

Sok do piwa beer juice

10 zł / 14 zł

14 zł

14 zł

18 zł

2 zł

0,3l/0,5l

0,5l

0,4l  

0,5l  




