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Przekąski

Rydze / masło

200g/35 zł

 Śledź /zielona cebulka

130g/12 zł

Rekomendowany alkohol: Wódka Chopin Pszeniczny 15 zł

Mix sałat / polędwiczki / sos z tuńczyka / 

parmezan / rukola

130g/18 zł

Wino rekomendowane: Tokaj Dorombor 9 zł

Tatar z polędwicy wołowej

110g/39 zł

Rekomendowany alkohol: Młody Ziemniak 15 zł



 Serek góralski / mix sałat /sos z aronią 

120g/11 zł

Wino rekomendowane: Olaszrizling 7 zł

  Ser kozi / burak /gruszka / orzechy /sos z aronią

150g/22 zł 

Wino rekomendowane:  Egri Csillag 10 zł

Mix sałat /  ser pleśniowy / owoce sezonowe /

vinegret cytrusowy

150g/19 zł

Wino rekomendowane: Rose Juhasz 8 zł



Zupy

Zupa sezonowa

350g/11 zł

Kwaśnica / karczek / ziemniaki

350g/13 zł

Zupa grzybowa /  łazanki domowe

350g/12 zł

Pomidorowa / makaron domowy

350g/8 zł

Barszcz / uszka domowe 

350g/10 zł

Barszcz / świeża fasola 

350g/8 zł

Rosół /makaron domowy

350g/7 zł



Dania główne

Jagnięcina / kasza pęczak z rydzami /

buraczki

350g/39 zł

Wino rekomendowane: Paptag Cuvee 12 zł

Kotlet schabowy /ziemniaki / kapusta

350g/22 zł

Wino rekomendowane: Napbor  10 zł

Placki ziemniaczane / gulasz wołowy 

/ śmietana / surówki

350g/26 zł

Wino rekomendowane: Vega Corcoles Tempranillo 9 zł

 Golonka / ziemniaki / kapusta 

/ sos musztardowo - chrzanowy 

350g/28 zł

Rekomendowany alkohol: Piwo 



Filet z kaczki /kluski kładzione / modra kapusta /

sos śliwkowy 

350g/33 zł

Wino rekomendowane: Paptag Cuvee 12 zł

Kurczak kukurydziany / warzywa  / sos rydzowy

350g/27 zł

Wino rekomendowane:  Egri Csillag 10 zł

 Wołowina Piemontese / bułka / warzywa /

domowy  ketchup / majonez / rukola /frytki

350g/29 zł

Wino rekomendowane: Vega Corcoles Tempranillo 9 zł

Stek z polędwicy Piemontese / ziemniaki / 

buraczki / sos pieprzowy

350g/59 zł

Wino rekomendowane: Cabernet Sauvignon Teleki 10 zł



Makaron penne / wędzony kurczak / rydze 

/ sos śmietanowy

350g/27 zł

Wino rekomendowane: Egri Csillag 10 zł

Spaghetti / łosoś / pomidory / cukinia / rukola /

sos śmietanowy

350g/19 zł

Wino rekomendowane: Tokaj Dorombor 9 zł

Spaghetti bolognese

350g/19 zł

Wino rekomendowane: Vega Corcoles Tempranillo 9 zł

Eskalopki  drobiowe / frytki /

marchewka

80g/100g/100g   18 zł



Ryby

Dorsz / krem z kalafiora / warzywa 

350g/27 zł

Wino rekomendowane: Napbor  10 zł

Łosoś / kruszonka z anchois / puree chrzanowe /
szpinak /  sos na białym winie 

350g/28 zł

Wino rekomendowane: Egri Csillag 9 zł

Pstrąg w/w / krem chrzanowy

100g/8 zł

Wino rekomendowane: Olaszrizling 7 zł



Pierogi

Pierogi z rydzami

200g /10 szt/ 21 zł

           5 szt/12 zł

Pierogi z dorszem 

200g /10 szt / 18 zł

          5 szt/ 10 zł

Pierogi z mięsem

200g /10 szt / 15 zł

         5 szt/ 9 zł

Pierogi ruskie

200g /10 szt/ 13 zł

           5 szt/8 zł

Pierogi z mąki razowej 

ze szpinakiem i serem Feta

200g /10 szt/ 17 zł

            5 szt/9 zł

Pierogi z owocami

200g /10 szt/ 13 zł

           5 szt/8 zł



Naleśniki

Naleśniki z kremem czekoladowym

11 zł

Naleśniki z serem

11 zł

Naleśniki z domowym dżemem

11 zł

Dodatki

Ziemniaki opiekane

150g   6 zł

 Ziemniaki puree

150g   6 zł

Zestaw surówek

150g   6 zł

Warzywa gotowane

200g   7 zł

Frytki 

150g   6 zł



Desery

 Gorąca malina
Gorąca wiśnia

       Gorąca czekolada
15  zł

Szarlotka
8 zł

Szarlotka na ciepło
Podawana z rozetą bitej śmietany , gałką lodów waniliowych

 i polewą czekoladową
11 zł

Kremówka
9 zł

Sernik 
10 zł

Sernik na ciepło

Podawany z rozetą bitej śmietany, gałką lodów waniliowych, 
sosem malinowym

14 zł

Tort Węgierski  
11 zł

Pijak
10 zł 

Wino rekomendowane do deserów Tokaj Szamorodni 12 zł



Herbata
Kubek zaparzanej herbaty                         6 zł

- czarna z dodatkiem jagód, malin i truskawek

- czarna z dodatkiem róży i francuskiej wanilli

- zielona

- mięta pieprzowa z cejlońskim cynamonem

Zaparzacz herbaty liściastej                    10 zł

Zaparzacz białej herbaty liściastej         12 zł

Kawa
Espresso                                                         6 zł

Espresso macchiato                                    6 zł

Espresso podwójne                                     8 zł

Cafe lungo /kawa czarna/                         6 zł

Cafe Au lait /kawa biała/                          6 zł

Cafe latte macchiato                                   9 zł

Cappucino                                                   8 zł

Napoje
 Woda mineralna Kryniczanka     330 ml              4 zł

 Coca-cola  200 ml 5 zł

 Fanta pomarańczowa  200 ml 5 zł

 Sprite  200 ml 5 zł

Kropla Beskidu gazowana              250 ml 4 zł

Kropla Delice                                     330 ml              4 zł       

 Cappy  sok pomarańczowy, jabłkowy,  200 ml 5 zł

z czarnej porzeczki, grejpfrutowy 



 

SPECJALNOŚĆ RESTAURACJI

KACZKA Z JABŁKAMI   110 ZŁ

NA ZAMÓWIENIE DZIEŃ WCZEŚNIEJ 

CATERING

Jeśli planujecie Państwo zorganizować przyjęcie

okolicznościowe, bankiet lub imprezę w plenerze,  

ZAPRASZAMY  do skorzystania

z naszych usług

KONTAKT

Tel. +48 18 471 58 96
Fax. + 48 18 477 73 25

recepcja@malopolanka.eu

mailto:recepcja@malopolanka.eu

