PRZEKĄSKI ZIMNE
Pasztet z dziczyzny z żurawiną (150 g) …………………………………………..

16,00 zł

Carpaccio z polędwicy wołowej (50 g) …………………………………………….

16,00 zł

Talerz wędlin Pazibrody (200 g) ……………………………………………………

16,00 zł

Śledź po wiejsku (120g) ………………………………………………………………

11,00 zł

Chleb ze smalcem i ogórkiem (300 g) …………………………………………………..

12,00 zł

Tatar wołowy (100 g) ………………………………………………………………………

16,00 zł

ZIELONE SAŁATY
Sałata z kurczakiem (500 g) …………………………………………………………..

25,00 zł

(sałata lodowa, pomidor, ogórek, cebula, filet drobiowy, ser typu feta, oliwki, papryka, sos czosnkowy lub koperkowo
ziołowy)

Sałata rozmaitości (350 g) ………………………………………………………………..

17,00 zł

Sałata z tuńczykiem (350 g) …………………………………………………………..

20,00 zł

Sałata z pomidorów (350 g) …………………………………………………………..

14,00 zł

(sałata lodowa, pomidor, ogórek, cebula, jajko, ser typu feta, oliwki, papryka, sos czosnkowy lub koperkowo-ziołowy)
(sałata lodowa, pomidor, ogórek, cebula, jajko, papryka, tuńczyk, sos czosnkowy lub koperkowo- ziołowy)

(sałata lodowa, pomidor, cebula)

PRZEKĄSKI GORĄCE
Jajecznica z wiejskich jaj (2 szt.) …………………………………………………….

11,00 zł

Jaja sadzone na boczku (2 szt.) ……………………………………………………....

11,00 zł

Placki ziemniaczane (230 g) …………………………………………………………

13,00 zł

Naleśniki z dżemem (2 szt.) ………………………………………………………….

11,00 zł

Naleśniki z serem (2 szt.) ……………………………………………………………..

13,00 zł

Kartoflak ( 300 g) ………………………………………………………………………

14,00 zł

Przy zamówieniu połowy porcji cena wynosi 75% wartości całej porcji

ŻYCZYMY SMACZNEGO
Zapraszamy od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 22.00
od soboty do poniedziałku 10.00 – 22.00

ZUPY

Zupa gulaszowa (350 g) ……………………………………………………………….. 12,00 zł
Zupa gulaszowa w kociołku ( 500 g ) ………………………………………………... 16,00 zł
Czerwony barszcz z uszkami mięsnymi (350 g) …………………………………… 11,00 zł
Rosół z kury po królewsku (350 g) ………………………………………………….. 9,00 zł
Zupa Pazibroda (350 g) ……………………………………………………………….

8,00 zł

Flaki wołowe (350 g) …………………………………………………………………..

12,00 zł

Zupa kurkowa (350 g) …………………………………………………………………

11,00 zł

Czernina z kaczki z makaronem (350 g) ……………………………………………

12,00 zł

Zupa pomidorowa z makaronem (350 g) …………………………………………..

7,00 zł

Żurek z jajkiem (350 g) ……………………………………………………………….

11,00 zł

Mleko zsiadłe (350 g) z ziemniakami (150 g) i okrasą …………………………….

11,00 zł

( w sezonie letnim )

Przy zamówieniu połowy porcji cena wynosi 75% wartości całej porcji

ŻYCZYMY SMACZNEGO
Zapraszamy od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 22.00
od soboty do poniedziałku 10.00 – 22.00

DANIA GŁÓWNE
Golonka z marynaty (500 g) …………………………………………………………………

40,00 zł

Pręga w sosie śmietanowo - chrzanowym (200 g) ……………………………………….

37,00 zł

Karkówka w sosie (200 g) ………………………………………………………………

31,00 zł

Kotlet schabowy (200 g) ………………………………………………………………….

28,00 zł

Pierś z kurczaka panierowana (200 g) …………………………………………………

28,00 zł

Placek po staropolsku (500 g) ………………………………………………………

31,00 zł

(ziemniaki opiekane, chrzan, musztarda, kapusta zasmażana)
(ziemniaki gotowane, buraczki zasmażane)
(kluski śląskie, buraczki zasmażane)

(ziemniaki opiekane, kapusta zasmażana)
(ziemniaki opiekane, surówka)

(z gulaszem wieprz. łagodnym i śmietaną, surówka)

Placek po pierońsku (500 g) ………………………………………………………..

31,00 zł

Placek „pazibrody” (500 g)

………………………………………………………...

26,00 zł

Kaczka z jabłkiem (nieluzowana) (400 g) ………………………………………………

44,00 zł

Polędwica wołowa z grilla (200 g) ……………………………………………………...

48,00 zł

Pierogi z mięsem (8 szt.) ………………………………………………………………….

20,00 zł

Pierogi z kapustą i pieczarkami (8 szt.) ………………………………………………

19,00 zł

Pierogi ruskie (8 szt.) ………………………………………………………………………

19,00 zł

Mieszanka pierogowa (8 szt.) ……………………………………………………………

20,00 zł

Wątróbka wieprzowa z cebulką (200 g) ……………………………………………….

20,00 zł

Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym (200g) ………………………………..

32,00 zł

(z gulaszem wieprz. pikantnym i śmietaną, surówka)
(farsz – kapusta kiszona, pieczarki, surówka)
(ziemniaki opiekane, surówka)

(ziemniaki opiekane, ogórek kiszony)
(gotowane lub opiekane, surówka)

(surówka)
(surówka)

(surówka)

(ziemniaki opiekane, ogórek kiszony)
(kopytka, buraczki zasmażane)

Dodatki : 150 g
Przy zamówieniu połowy porcji cena wynosi 75% wartości całej porcji
ŻYCZYMY SMACZNEGO
Zapraszamy od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 22.00
od soboty do poniedziałku 10.00 – 22.00

RYBY
Pstrąg z pieca (250g) ………………………………………………………………………

37,00 zł

Filet sandacza z pieca w sosie kurkowym (200 g) ………………………………….

41,00 zł

Filet sandacza z pieca w sosie porowym (200 g) …………………………………...

41,00 zł

Filet sandacza smażony (200 g) ………………………………………………………..

40,00 zł

Filet okonia smażony (200 g) ……………………………………………………………

39,00 zł

Sos kurkowy (100 g) ………………………………………………………………….

6,00 zł

Sos śmietanowo-chrzanowy (100 g) ……………………………………………….

6,00 zł

(ziemniaki opiekane, surówka)

(ziemniaki opiekane, surówka)

(ziemniaki opiekane, surówka)

(ziemniaki opiekane, surówka)

(ziemniaki opiekane, surówka)

Dodatki : 150 g

Przy zamówieniu połowy porcji cena wynosi 75% wartości całej porcji

ŻYCZYMY SMACZNEGO
Zapraszamy od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 22.00
od soboty do poniedziałku 10.00 – 22.00

DESERY
Lody waniliowe z gorącymi wiśniami (150 g) …………………………………...

13,00 zł

Puchar lodów z owocami i bitą śmietaną (150 g) ………………………………...

13,00 zł

Naleśnik z lodami (150 g) …………………………………………………………...

13,00 zł

Ciastko dnia (150 g) …………………………………………………………………..

9,00 zł

Kruche ciasteczka z orzechami (5 szt.) …………………………………………….

8,00 zł

Jabłko pieczone z konfiturą wiśniową (150 g) ………………………………….

5,00 zł

Szarlotka na ciepło z lodami waniliowymi (200 g) ……………………………...

15,00 zł

NAPOJE GORĄCE
Kawa z ekspresu ( 110 ml ) ………………………………………………………… 6,00 zł
Kawa Espresso ( 40 ml ) ………………………………………………………………

6,00 zł

Kawa Cappuccino( 150 ml ) ………………………………………………………….

7,00 zł

Latte macchiato ( 250 ml ) ……………………………………………………………..

10,00 zł

Kawa z syropem ( 150 ml ) …………………………………………………………..

7,00 zł

Kawa Cappuccino ( 150 ml ) ………………………………………………………...

10,00 zł

Kawa parzona ( 250 ml ) ……………………………………………………………..

6,00 zł

Herbata ( 400 ml ) ……………………………………………………………………

6,00 zł

Herbata RichMont ( 450 ml) ………………………………………………………...

10,00 zł

Herbata rozgrzewająca z cytrusami (300 ml) ……………………………………..

10,00 zł

Herbata (400ml) ……………………………………………………………………….

12,00 zł

Kakao /czekolada ( 250 ml ) …………………………………………………………

8,00 zł

(z likierem Adwokat - 40 ml)

(czarna, owocowa)

(czarna, zielona, napary owocowe)

(z rumem BACARDI - 40 ml)

ŻYCZYMY SMACZNEGO
Zapraszamy od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 22.00
od soboty do poniedziałku 10.00 – 22.00

NAPOJE ZIMNE
Kompot wieloowocowy 0,3 l ………………………………………………………
1 l ……………………………………………………….

4,00 zł
12,00 zł

Lemoniada 0,3 l ……………………………………………………………………...
1 l ………………………………………………………………………

11,00 zł
20,00 zł

Sok ze świeżych owoców 0,2 l ……………………………………………………

10,00 zł

Herbata mrożona 0,3 l ……………………………………………………………….

10,00 zł

Kawa mrożona 0,3 l …………………………………………………………………

10,00 zł

Mojito bezalkoholowe 0,3 l ………………………………………………………...

12,00 zł

Coca Cola 0,2 l ………………………………………………………………………..

5,00 zł

Coca cola zero 0,2 l ………………………………………………………………….

5,00 zł

Fanta 0,2 l …………………………………………………………………………….

5,00 zł

Sprite 0,2 l ……………………………………………………………………………

5,00 zł

Tonic 0,2 l ……………………………………………………………………………

5,00 zł

Nestea 0,2 l …………………………………………………………………………..

5,00 zł

Sok Cappy jabłkowy 0,25 l ………………………………………………………..

5,00 zł

Sok Cappy pomarańczowy 0,25 l …………………………………………………

5,00 zł

Sok Cappy grapefruitowy 0,25 l ………………………………………………….

5,00 zł

Sok Cappy z czarnej porzeczki 0,25 l ……………………………………………

5,00 zł

Sok Cappy pomidorowy 0,25 l ……………………………………………………

5,00 zł

Sok Cappy multiwitamina 0,25 l ………………………………………………….

5,00 zł

Woda mineralna Kropla Beskidu ngaz. 0,33 l …………………………………..

4,00 zł

Woda mineralna Kropla Delice gaz. 0,33 l ……………………………………….

4,00 zł

Woda S.Pellegrino gaz. 0,7 l ……………………………………………………….

18,00 zł

Woda Aqua Panna ngaz. 0,7 l ………………………………………………………

18,00 zł

Redbull 0,25 l ………………………………………………………………………...

9,00 zł

Burn 0,2 l ………………………………………………………………………………

9,00 zł

Sok 1 l (dzbanek) …………………………………………………………………….

14,00 zł

ŻYCZYMY SMACZNEGO
Zapraszamy od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 22.00
od soboty do poniedziałku 10.00 – 22.00

PIWA

Żywiec 0,3 l (z beczki) ………………………………………………………………...

5,00 zł

Żywiec 0,5 l (z beczki) ………………………………………………………………..

7,00 zł

Piwo Ciechan Wyborne 0,5 l ……………………………………………………….

7,00 zł

Żywiec 0,5 l ……………………………………………………………………………

7,00 zł

Piwo z sokiem 0,3 l …………………………………………………………………..

5,50 zł

Piwo z sokiem 0,5 l …………………………………………………………………..

7,50 zł

Piwo z nurkiem ……………………………………………………………………....

11,00 zł

Piwo grzane z miodem 0,5 l ………………………………………………………..

8,00 zł

„Piwo” kozicowe” ( 500 ml ) z pieronem ( śliwowica paschalna 40 ml ) ………....

16,00 zł

„Piwo” kozicowe ( 500 ml ) z nurkiem ( wódka czysta 40 ml ) …………………..

8,50 zł

„Piwo” swojskie bezalkoholowe
„Piwo” kozicowe 0,3 l ……………………………………………………………….

4,50 zł

„Piwo” kozicowe 0,5 l ……………………………………………………………….

6,00 zł

Wino grzane 150 g …………………………………………………………………….

5,00 zł

Dzbanek wina grzanego 1l ………………………………………………………….

30,00 zł

ŻYCZYMY SMACZNEGO
Zapraszamy od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 22.00
od soboty do poniedziałku 10.00 – 22.00

ALKOHOLE
Nalewki Pazibrody

Śliwowica PASCHALNA

40 ml ……………………………………………...

9,00 zł
90,00 zł
7,00 zł
70,00 zł
6,50 zł
65,00 zł
6,00 zł
60,00 zł
6,00 zł
60,00 zł
6,00 zł
60,00 zł
6,00 zł
60,00 zł
5,50 zł
55,00 zł
5,50 zł
55,00 zł
6,00 zł
60,00 zł
7,50 zł
75,00 zł
7,50 zł
75,00 zł
7,50 zł
75,00 zł
12,00 zł

Koniak MARTELL

40 ml ……………………………………………...

14 ,00 zł

40 ml ………………………………………………
0,5 l ………………………………………………..

Cytrynówka Pazibrody

40 ml ……………………………………………
0,5 l ………………………………………………..

Wódka STUMBRAS

40 ml ………………………………………………
0,5l …………………………………………………

Wódka STOCK Prestige

40 ml ……………………………………………...
0,5 l ……………………………………………….

Wódka BOLS

40 ml ……………………………………………...
0,5 l ……………………………………………….

Wódka PAN TADEUSZ

40 ml ……………………………………………...
0,5 l ……………………………………………….

Wódka WYBOROWA

40 ml ……………………………………………...
0,5 l ……………………………………………….

Wódka ŻUBRÓWKA

40 ml ……………………………………………...
0,5 l ……………………………………………….

Wódka ŻOŁĄDKOWA gorzka 40 ml ……………………………………………...
0,5 l ……………………………………………….

Wódka ŻOŁĄDKOWA De luxe 40 ml ……………………………………………...
0,5 l ……………………………………………….

Wódka SIWUCHA

40 ml ……………………………………………...
0,5 l ……………………………………………….

Wódka ABSOLUT

40 ml ……………………………………………...
0,5 l ……………………………………………….

Wódka FINLANDIA

40 ml ……………………………………………...
0,5 l ……………………………………………….

Whisky JOHNNIE WALKER Red Label

40 ml ………………………………….

8,00 zł

Whisky JOHNNIE WALKER Black Label 40 ml ………………………………….

14,50 zł

JACK DANIELS

40 ml ……………………………………………..

14,00 zł

Whisky BALLANTINE’S

40 ml ……………………………………………..

8,00 zł

METAXA 7 *

40 ml ……………………………………………..

13,00 zł

TEQUILA SILVER

40 ml ……………………………………………..

10,00 zł

TEQUILA GOLD

40 ml ……………………………………………...

14,00 zł

ŻYCZYMY SMACZNEGO
Zapraszamy od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 22.00
od soboty do poniedziałku 10.00 – 22.00

DRINKI I KOKTAJLE

SANGRIA ………………………………………………………………………………….

15,00 zł

MOJITO ……………………………………………………………………………………

17,00 zł

ACAPULCA ……………………………………………………………………………….

18,00 zł

TEQUILA SUNRISE …………………………………………………………………….

16,00 zł

KAMIKADZE ……………………………………………………………………………..

12,00 zł

SEX ON THE BEACH ………………………………………………………………....

12,00 zł

( rum, wino czerwone, sok pomarańczowy, cytrusy)

(rum, limonka, cukier brązowy, mięta, woda gazowana)

(Martini Bianco, sok pomarańczowy, syrop blue, wódka czerwona)
(tequila silver, sok pomarańczowy, grenadina)
(wódka, sok cytrynowy, syrop blue)

(wódka, likier brzoskwiniowy, sok pomarańczowy, sok żurawinowy)

PASSOA …………………………………………………………………………………....

13,00 zł

MALIBU …………………………………………………………………………………....

9,00 zł

CAMPARI ………………………………………………………………………………….

10,00 zł

MARGHERITTA ………………………………………………………………………....

20,00 zł

GIN z tonicem …………………………………………………………………………….

8,00 zł

KRWAWA MERRY ……………………………………………………………………..

10,00 zł

WŚCIEKŁY PIES ………………………………………………………………………...

6,50 zł

SZARLOTKA ………………………………………………………………………...

8,00 zł

MARTINNI BIANCO 100 ml ………………………………………………………....

7,00 zł

MARTINNI ROSSO 100 ml ……………………………………………………….

7,00 zł

(passoa, sok pomarańczowy)
(mleko, malibu)

(campari, sok pomarańczowy)

(tequilla biała, cointreau, sok z cytryny)

(wódka , sok pomidorowy, sos worcestershire)
(wódka, tabasco, sok malinowy)
(żubrówka, sok jabłkowy)

ŻYCZYMY SMACZNEGO
Zapraszamy od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 22.00
od soboty do poniedziałku 10.00 – 22.00

DLA DZIECI

Zupy
Rosół z makaronem (200 g ) ……………………………………………………………..

6,00 zł

Zupa pomidorowa z makaronem (200 g ) ……………………………………………

6,00 zł

Dania główne
Nuggetsy (100 g) …………………………………………………………………………..

16,00 zł

Pierogi z mięsem (4 szt.) …………………………………………………………………

12,00 zł

Naleśniki z serem (2 szt.) ………………………………………………………………..

13,00 zł

Naleśniki z dżemem truskawkowym ( 2 szt.) ………………………………………

11,00 zł

Frytki (300 g) z ketchupem ……………………………………………………………..

10,00 zł

(frytki, surówka)

(surówka)

(bitą śmietaną i sosem czekoladowym)

Deser
Puchar lodów z bitą śmietaną ( 100g) ………………………………………………..

ŻYCZYMY SMACZNEGO
Zapraszamy od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 22.00
od soboty do poniedziałku 10.00 – 22.00

8,00 zł

