PIECZONY ZIEMNIAK - duża porcja obiadowa
1. ZIEMNIAK GDAŃSKI
śmietana, śledź, jabłko, ogórek, cebula, nać pietruszki * *

20 zł

2. ZIEMNIAK ORIENTALNY
sos serowy i orientalny, pierś z kurczaka, ananas, papryka,
kukurydza, pomidorki koktajlowe, czerwona cebula, rukola

23 zł

3. ZIEMNIAK BASZTA BIAŁA *
twarożek, szczypior, siekana cebulka, rzodkiewka, śmietana

20 zł

4. ZIEMNIAK SZWAJCARSKI *
sos serowy, ser lazur, camembert, gouda podany z żurawiną,
oprószony orzechami

23 zł

5. ZIEMNIAK GRECKI *
mix sałat, ser favita, oliwki czarne, ogórek świeży, pomidor,
cebula czerwona, papryka świeża *

20 zł

ZIEMNIAK GRECKI z wołowym mięsem mielonym
mix sałat, ser favita, oliwki czarne, ogórek świeży, pomidor,
cebula czerwona, papryka świeża

23 zł

6. ZIEMNIAK CYPRYJSKI
kurczak, brokuły, pieczarki, sos serowy, oprószony sezamem

22 zł

7. ZIEMNIAK PODLASIE
z mięsem mielonym w sosie grzybowym z cebulą,
oprószony serem i natką

23 zł

8. ZIEMNIAK SPINACIA
z grillowaną piersią kurczaka, na szpinaku w sosie śmietanowym
z cebulką, pomidorami koktajlowymi i jajem sadzonym

24 zł

9. ZIEMNIAK TUCHOLA
ziemniak z kurczakiem, mozzarellą, papryką czerwoną, cebulą
w sosie grzybowym, oprószony pietruszką

23 zł

10. ZIEMNIAK NORWESKI
*
ziemniak z łososiem grillowanym, na szpinaku w sosie
śmietanowym z favitą, cebulką i siekanym czosnkiem

26 zł

11. ZIEMNIAK WŁOSKI
ziemniak z mozzarellą, pomidorami, piersią z kurczaka
na sosie serowym

24 zł

12. ZIEMNIAK MEKSYKAŃSKI *
ziemniak z chili con carne (mięso wołowe), oprószony serem

21 zł

13. ZIEMNIAK DRWALA
ziemniak z zasmażanym boczkiem, kiełbasą polską,
mięsem mielonym, cebulą, podany z ogórkiem kiszonym

25 zł

14. ZIEMNIAK ZAPIEKANIEC
ziemniak z zapiekanym mięsem mielonym, pieczarkami
i szpinakiem, oprószony serem

24 zł

15. ZIEMNIAK a’la GRULLE
ziemniak z smażoną kiełbasą i cebulką, dwoma jajami
sadzonymi i świeżym koprem, na sałacie w sosie tzatziki

23 zł

16. ZIEMNIAK LONDYŃSKI *
ziemniak z fasolką w sosie pomidorowym na ciepło, oprószony
tartym serem

20 zł

17. ZIEMNIAK LONDYŃSKI EXTRA
ziemniak z fasolką w sosie pomidorowym na ciepło oraz boczkiem
oprószony tartym serem

24 zł

* wkład sałatki na zimno , * bez mięsa , *ryba , *ostre

ZUPY
1. Rosół domowy z makaronem, na trzech rodzajach mięsa
2. Cebulowa z serem i grzankami
3. Żurek z kiełbasą i jajkiem
4. Gęsty krem z pieczonych ziemniaków
oprószony boczkiem i szczypiorem

9 zł
9 zł
11 zł
9 zł

Codziennie inna zupa dnia, informacja w karcie
DANIA OBIADOWE – zestaw z ziemniakami i surówkami
1. Schabowy / Schabowy po wiedeńsku z jajem
ziemniaki gotowane / puree / frytki oraz surówki

24 zł / 26 zł

2. Schabowy Szeryfa z dwoma jajami, bekonem i pieczarkami
ziemniaki gotowane / puree / frytki oraz surówki

32 zł

3. Panierowana pierś z kurczaka
ziemniaki gotowane / puree / frytki oraz surówki

23 zł

4. Grillowana pierś z kurczaka na szpinaku
ziemniaki gotowane / puree / frytki oraz sałatka

24 zł

5. Gołąbki (2szt) z mięsem i ryżem w sosie pomidorowym
ziemniaki gotowane / puree / frytki oraz surówki

20 zł

6. Karkówka pieczona z kluskami śląskimi w sosie własnym
z zestawem surówek

22 zł

7. Gulasz wieprzowy z kopytkami i zestawem surówek

20zł

8. Domowe pierogi z mięsem oraz zasmażką z cebuli, 8 dużych sztuk

19 zł

9. Ręcznie klejone pierogi ruskie z zasmażką z cebuli, 8 dużych sztuk

16 zł

10. Dorsz z frytkami oraz zestawem surówek * do wyczerpania zapasów

24zł

PLACKI ZIEMNIACZANE – za każdym razem świeżo utarte 4 szt
1. NEPTUN – placki ze śledziem w śmietanie, na buraczkach i rukoli
2. ZŁOTA BRAMA - placki z kurczakiem w sosie grzybowym
3. ZIELONA BRAMA - placki ze szpinakiem, grillowanym pomidorem,
serem favita, dwoma jajami sadzonymi
4. DWÓR ARTUSA - z gulaszem i zestawem surówek - 1 duży
5. MOTŁAWA – placki jarskie, z pieczarkami, brokułami,
cebulą w sosie śmietanowym, oprószone serem
6. RATUSZ GŁÓWNY – placki z kurczakiem, pieczarkami, papryką,
cebulą w sosie śmietanowym, oprószone natką pietruszki
7. DŁUGIE POBRZEŻE – placki z łososiem na twarożku z cebulką,
rzodkiewką, z świeżym ogórkiem, oprószone koperkiem

20zł
22 zł
21 zł
23 zł
20 zł
21 zł
26 zł

DANIA DLA NASZYCH NAJMŁODSZYCH GOŚCI
1.
2.
3.
4.

Domowe nuggetsy z piersi kurczaka, frytki, surówka do wyboru
Placki ziemniaczane z cukrem 3 sztuki
Naleśnik z nutellą
Kopytka z masłem i cukrem

SAŁATKI

z

15 zł
12 zł
12 zł
9 zł

grzanką

1. GRECKA vege mix sałat, pomidorki koktajlowe, ogórek świeży, papryka,
oliwki czarne, cebula czerwona, ser favita, sos winegret
17 zł
2. GRECKA z kurczakiem, mix sałat, pomidorki koktajlowe, ogórek świeży,
papryka, oliwki czarne, cebula czerwona, ser favita, sos winegret
19 zł
SURÓWKI / DODATKI
1.
2.
3.
4.

biała kapusta z marchewką
buraczki
seler z ananasem
ziemniaczki gotowane/puree/frytki

6 zł
6 zł
6 zł
6 zł

SOSY
firmowy, tzatziki, lekko pikantny, czosnkowy, żurawina

2 zł

