Fojtowe jadło
Koryto szwagra
Ser smażony, pierogi ruskie, gałuszki fusate, oscypek z żurawiną, frytki, 2 surówki
dla 2 osób 62 zł

Drodzy Goście!
Chcielibyśmy Was serdecznie powitać w Naszej Restauracji
zapraszając jednocześnie w kulinarną podróż
przez tradycyjne Góralskie Smaki.

Na pierwszy głód
Chleb z naszym smalcem, ogórek kiszony

10 zł

Oscypek grillowany z żurawiną (2szt.)

10 zł

Oscypek grillowany zawijany boczkiem z żurawiną
(2szt.)

12 zł

Zagrycha do piwa (kabanosy, sery, ogórek)

14 zł

Polywki

Koryto gazdy
Żeberko, golonko w kapuście, gałuszki fusate, boczek grillowany, pierogi ruskie, pierogi, z mięsem, ziemniaki opiekane, 2 surówki
dla 2 osób 72 zł
Koryto gaździny
Kotlet schabowy, kita w kapuście, gałuszki fusate, pierogi ruskie, pierogi z mięsem, kiełbaski baranie ,frytki , 2 surówki
dla 2 osób 75 zł
Koryto szefa
Karczek, filet z kurczaka z oscypkiem, kiełbaski baranie, ziemniaki opiekane,
gałuszki fusate ze skwarkami , kapusta zasmażana, 2 surówki
dla 2 osób 75 zł
Koryto gawędziorza
Gęsina po wiejsku, żeberko, oscypek grillowany z żurawiną, ziemniaki opiekane, pierogi ruskie, pierogi z mięsem, kapusta zasmażana, 2 surówki
dla 2 osób 85 zł

Zupa dnia

8 zł

Kwaśnica z chlebem

12 zł

Żurek z chlebem

12 zł

Żurek w chlebie

15 zł

Zestawy obiadowe

14 zł

W każdym zestawie znajdują się dwie surówki,
codziennie inne świeżo przygotowywane.
Do każdego zestawu istnieje możliwość wymiany ziemniaków na:
frytki, ziemniaki opiekane lub kluski za dodatkową opłatą 2zł

Wiślańskie potrawy regionalne
Placki suche ze ziymnioków z blachy
Placki ziemniaczane z blachy (bez tłuszczu)

Placki ze ziymnioków z blachy z dodatkiem masła

16 zł

Placki ziemniaczane z blachy z dodatkiem masła

Placki ze ziymnioków ze śmietónkóm

17 zł

Placki ziemniaczane z blachy z dodatkiem śmietany

Placki ze ziymnioków ze szpyrkami
21 zł
Placki ziemniaczane z blachy z podsmażanym mięsem wieprzowym
Jadło Drwala

23 zł

Placki ziemniaczane z blachy z gulaszem wieprzowym
polane śmietaną oraz potartym serem z dodatkiem kiszonych ogórków

Placki grzybiorza

25 zł

Placki ziemniaczane z blachy z grzybowym sosem śmietanowym

Kotlet bacy

28 zł

Kotlet schabowy, placki ziemniaczane (2szt.), kapusta zasmażana

Gałuszki fusate ze śmietónkóm i skwarkami

18 zł

Szare kluski ziemniaczane polane kwaśną śmietaną i podsmażanym boczkiem

Wędzonka z kapustą zasmażaną i ziemniakami

Ser smażony (żółty) z sosem czosnkowym i keczupem,
frytki, surówki

26 zł

Pstrąg po wiślańsku z borowikami w sosie śmietanowym,
ziemniaki opiekane, surówki

35 zł

Gęsina po wiejsku w jabłkach, gałuszki fusate, surówki

39 zł

Golonko z kością bez dodatków

6 zł/100g

Żeberko wieprzowe bez dodatków

6 zł/100g

Pstrąg smażony bez dodatków

7 zł/100g

Kiełbaska barania grillowana bez dodatków

15 zł/1 por.

Dodatki
Chleb

2 zł

Ketchup/musztarda/chrzan/sos czosnkowy

2 zł

Ziemniaki

5 zł

Frytki

7 zł

Ziemniaki opiekane

7 zł

Gałuszki fusate

8 zł

Zestaw surówek

7 zł

Kluski ziemniaczane szare
W zestawie znajdują się 2 surówki, codziennie inny zestaw

Kapusta zasmażana

6 zł

Możliwość zamiany z zestawem surówek

Filet z kurczaka, ziemniaki, surówki

26 zł

Smażony w panierce

Kotlet schabowy, ziemniaki, surówki

Pierogi

26 zł

Wyrób swojski

Smażony w panierce

Szwajcar, ziemniaki, surówki

26 zł

Mięso drobiowe z serem, smażone w panierce

Karczek duszony w sosie naturalnym okraszony żurawiną,
ziemniaki, surówki

27 zł

Udko z kurczaka nadziewane pieczarkami i serem,
ziemniaki, surówki

27 zł

Filet rybny smażony, ziemniaki, surówki

26 zł

Soczysta rolada drobiowa nadziewana szpinakiem,
szynką i serem, ziemniaki, surówki

26 zł

Żeberko wieprzowe, ziemniaki, surówki

27 zł

Pierogi ruskie

18 zł

Pierogi z mięsem

18 zł

Pierogi z czekoladą i bananem

18 zł

Pierogi ze szpinakiem, serem fetą i suszonymi pomidorami

20 zł

28 zł
Danie bezmięsne

Sałatki
Sałatka WIOSENNA
sałata zielona, cebula, pomidor, ogórek zielony, sos winegret

Napoje gorące

Piwo lane

14 zł

Sałatka GRECKA
18 zł
sałata lodowa, ogórek zielony, pomidor, ser feta, oliwki, cebula, sos winegret
Sałatka SZEFA
19 zł
sałata, cebula, szynka, kukurydza, jajko, pomidor, sos winegret
Sałatka SEROWA
20 zł
sałata lodowa, cebula, kukurydza, pomidor, ser feta, oscypek, ser żółty,
sos winegret

Herbata
Kawa rozpuszczalna
Kawa parzona
Espresso (25ml)
Americano
Latte Macchiato
Cappuccino

5,00 zł
6,00 zł
6,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
8,00 zł
8,00 zł

Czekolada na gorąco
Irish Caffee (z alkoholem)

10,00zł
11,00 zł

Napoje zimne

Zestawy dla dzieci
Placek ziemniaczany ze śmietaną lub masłem
Jeden placek suchy, pieczony na blasze

9 zł

Pierogi z czekoladą i bananem (5szt)

9 zł

Pierogi ruskie lub z mięsem (5szt)

9 zł

Pieczeń wieprzowa polana sosem z ziemniakami i surówką 15 zł
Ser smażony z frytkami i surówką

15 zł

Filet z kurczaka z ziemniakami i surówką
Smażony w panierce

14 zł

Coca-cola 0.2 l/0.5l
Coca-cola zero 0.2l
Tonic 0,2l
Sprite 0.25l/0.5l
Fanta 0.25l/0.5l
Fuse tea 0,5l (brzoskwiniowy, cytrynowy)
Woda gazowana 0,5l
Woda gazowana 1,5l
Woda niegazowana 0,5l
Woda niegazowana 1,5l

4,50 zł/6,50 zł
4,50 zł
4,50 zł
4,50 zł / 6,50 zł
4,50 zł /6,50 zł
6.50 zł
4,00 zł
6,00 zł
4,00 zł
6,00 zł

Domowy kompot

3,00 zł

Nuggetsy z frytkami oraz ketchupem + niespodzianka 15 zł
Istnieje możliwość zamiany ziemniaków na:
frytki, buziaczki, ziemniaki opiekane, kluski za dodatkową opłatą 2zł

Soki
Jabłko-mięta 200ml
Wiśnia-jabłko 200ml
Pomarańcz 200ml
Grejpfrut 200ml
Jabłko 200ml
Czarna porzeczka 200ml

Naleśniki

Do każdych naleśników do wyboru są dwa sosy:
- czekoladowy
- owocowy.
Naleśniki z konfiturą (2 szt.)

13 zł

Naleśniki z czekoladą (2szt.)

13 zł

Naleśniki z prażonymi jabłkami (2szt.)

15 zł

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

W naszej kuchni używamy najwyższej jakości składników, które mogą zawierać zboża,
jaja, mleko, ryby, orzechy, sezam, soję, seler, gorczycę.
Jeśli jesteś na coś uczulony, poproś kelnera o wykaz alergenów.

Brackie 0,3l / 0,5l

5,50 zł / 6,50 zł

Tyskie 0,3l / 0,5l

6,50 zł / 7,50 zł

Piwo butelkowe
Tyskie 0,5l
Żywiec 0,5l
Książęce Złote Pszeniczne 0,5l
Brackie Pils 0,5l
Karmi 0,5l
Lech Free 0.33l
Redd’s 0,4l
Lech 0,5l
Pszeniczne Cieszyńskie 0,5l
Żywiec Białe 0.5l
Noszak 0.5l

7,00 zł
7,00 zł
8,00 zł
7,00 zł
6,00 zł
6,00 zł
6,00 zł
7,00 zł
9.00 zł
8,00 zł
8,00 zł

PIWO GRZANE 0,5L

10,00 zł

WINO GRZANE 0,2L

10,00 zł

WÓDKI (50 ml)
Wyborowa
Żołądkowa gorzka
Żubrówka
Wiśniówka
Beskidzka miodonka
Rum Galeon
Jagermeister
Passport Scotch
Johnie Walker
Gin Lubuski
Passoa
Wódki regionalne
„Cysto Kurwica”
„Czorno Kurwica”
„Prze Kurwica”
Śliwowica Podbeskidzka

6,00 zł
6,00 zł
6,00 zł
6,00 zł
6,00 zł
6,00 zł
8,00 zł
7,00 zł
10,00 zł
7,00 zł
8,00 zł
8,00 zł

11,00 zł

Danie bezmięsne

