Zupy
Żurek na zakwasie podawany z jajkiem 9 zł
Barszcz czerwony zabielany z ziemniakami i okrasą 9,00 zł
Kapuśniak z kiszonej kapusty z ziemniakami 9,5 zł
Barszcz czerwony klarowny z krokietem 10 zł
Barszcz czerwony klarowny z uszkami 10 zł
Flaki wołowe z pieczywem 13 zł
Zupa z cebuli podawana z tostem i żółtym serem 12 zł
Rosół polski z makaronem (tylko w niedzielę) 9 zł
Zupa z botwiny z jajkiem i ziemniakami (sezonowo) 12 zł
Chłodnik (sezonowo) 12zł

Ryby
Pstrąg świeży smażony saute 7,5 zł/100g
Filet z sandacza smażony saute 9,50 zł/100g
Filet z dorsza smażony saute 8,00zł/100g
Halibut smażony saute 8,50 zł/100g
Filet zmiruny w sosie śmietanowym 7,5 zł/100g

Dania z wieprzowiny
Kotlet schabowy panierowany z kością 18 zł
Kotlet schabowy po chłopsku (cebulka, pieczarki) 16,50 zł
Bryzol ze schabu z pieczarkami 17 zł
Schab po dworsku (boczek, szparagi) 23,00 zł
Schab po zbójnicku (saute, placek ziemniaczany, sos pikantny) 28,00 zł
Kotlet schabowy saute z cebulką 18,50 zł
Stek siekany 23 zł
Polędwiczki na toście z sosem pieczarkowo-śmietanowym 26,50 zł

Dania z cielęciny
Sznycel po wiedeńsku z jajkiem sadzonym 28 zł
Bryzol z pieczarkami 29 zł
Zrazy zawijane duszone/ Cielęcina duszona 33,00 zł

Dania z wołowiny
Bryzol z polędwicy z masłem czosnkowym 34,00 zł
Befsztyk angielski (krwisty) z cebulą 36,00 zł
Wołowina na dziko (warzywa) 27 zł
Zrazy zawijane z boczkiem, ogórkiem i musztardą 29,50 zł

Dania z dziczyzny
Dziczyzna duszona w sosie myśliwskim (sezonowo) 35 zł

Dania mączne
Pierogi z mięsem 19 zł
Pierogi z kapustą i grzybami 20 zł
Pierogi ruskie 18 zł
Pierogi ze szpinakiem i serem 22 zł
Pierogi z serem słodkie 24 zł
Naleśniki z dżemem i śmietaną 16 zł
Naleśniki z serem, rodzynkami i śmietaną
22 zł
Placki ziemniaczane ze śmietaną 22,50 zł
Placki ziemniaczane z twarożkiem 23 zł
Placki ziemniaczane 20 zł

Potrawy z drobiu
Kotlet de'volaille z masłem 15,50 zł
Pierś drobiowa w panierce 13,50 zł
Filet drobiowy w otoczce kukurydzianej 15,50 zł
Pierś z kaczki pieczona z jabłkiem i żurawiną 9,00 zł/100g
Kotlet piotrkowski (serowo-czosnkowy) 22 zł

Dania podrobowe
Wątróbka drobiowa z cebulką i jabłkiem 20 zł

Dodatki do dań głównych
Ziemniaki z wody 4 zł
Ziemniaczki opiekane, Frytki 5 zł
Kasza jęczmienna, Kasza gryczana 4 zł
Kluski śląskie, Kluski kopytka 5zł

Surówki
Z białej kapusty, Z czerwonej kapusty, Z pekińskiej kapusty, Z kiszonej kapusty, 4,5 zł
Z marchewki,, Z buraczków, 4,5 zł
Z selera z pomarańczą lub z rodzynkami, Z pora, Mizeria 5 zł
Kapusta zasmażana 7,5 zł
Buraczki zasmażane 6,50 zł
Zestaw surówek 6 zł

