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czynne: 1600  2200   



Przystawki zimne rybne 

Śledź w oleju 70g 8,00 zł 
Herring prepared in oil 

Śledź w śmietanie 70g 8,00 zł  
Herring prepared in cream 

Śledź po kaszubsku 70g 10,00 zł  
Herring by kaszubsku 

Łosoś wędzony z melonem i kaparami 70g 20,00 zł  
Smoked salmon with melon and capers 

Tatar z łososia 70g 20,00 zł 
Tartar of salmon 

Przystawki zimne mięsne 

Talerz mięs i wędlin (2 gatunki mięs i 2 gatunki wędlin) 200g 20,00 zł 
Meat plate (2 fleshy sort and 2 meat sort) 

Talerz serów (4 gatunki serów) 200g 20,00 zł  
Cheese plate (4 cheeses sort) 

Camembert na gorąco z żurawiną 1 szt.  22,00 zł 
Camembert "au gratin" with cranberries 

Sałatki 

Sałatka grecka – sałata lodowa, ser feta, pomidor, ogórek,  
papryka, kukurydza, oliwki, sos vinegrette 150g 20,00 zł 
Greek salad - lice salads, feta cheese, tomatos, cucumber,  
peppers, corn, oils, vinegrette sauce 

Caprezze – pomidory, mozzarella, oliwki, bazylia,  
oliwa z oliwek 150g 20,00 zł  
Caprezze – tomatos, mozzarella, olives, bazsil, oil of oils 

Z grillowanego kurczaka z sosem miodowo-musztardowym  
grillowana pierś z kurczaka, kapusta pekińska, pomidory,  
ogórki, ziarenka słonecznika 150g 20,00 zł 
With grilled chicken with grovy honeys-mustards  
grilled chicken breast, chinese cabbage, tomatos,  
cucumbers, sunflower seeds 

  



Dania gorące - zupy 

Rosół z makaronem 250g 10,00 zł  
Broth with macaroni 

Kołduny w rosole 250g 10,00 zł 
Raviolis on broth 

Francuska zupa cebulowa z grzanką serową 250g 10,00 zł 
French onion soup with cheese toast 

Żur staropolski z jajkiem i kiełbasą 250g 10,00 zł 
Polish rye soup with boiled egg and white sausage 

Zupa pomidorowa z makaronem 250g 10,00 zł 
Tomato soup with macaroni 

Dania główne mięsne  

Kotlet schabowy ziemniaki puree kapusta zasmażana 120g 25,00 zł 
Pork chop, patatoes purée and fried sauerkraut 

Kotlet DeVolay ziemniaki puree, bukiet warzyw gotowany na parze 120g 25,00 zł 
DeVolay chop, patatoes purée and selection of vegetables 

Kotlet szwajcarski, frytki, surówka z ogórka kiszonego 140g 28,00 zł 
Swiss cutlet, French fries, salad of a dill pickle 

Smażona pierś z kurczaka, frytki, surówka dnia 120g 27,00 zł 
Fried breast of chicken , French fries, salad of the day 

Pierś z kurczaka z fetą i szpinakiem, frytki  
i bukiet warzyw gotowany na parze 120g 27,00 zł 
Grilled breast of chicken with feta cheese and spinach,  
French fries, selection of vegetables 

Kotlet po cygańsku z frytkami i kapustą zasmażaną 120g 28,00 zł 
Gypsy chop with French fries and fried sauerkraut 

Stek wieprzowy z cebulką, ziemniaki puree i buraczki zasmażane 120g 25,00 zł 
Porksteak with onion, patatoes purée and fried beetroot 

  



Dania główne mięsne 

Filet z kurczaka z pary i bukiet warzyw 
– brokuł, kalafior, marchew, fasolka i cukinia 140g 25,00 zł 
Steamed fillet of chicken and selection of vegetables – broccoli,  
cauliflower, carrot, bean and zucchini 

Kiełbasa śląska z dodatkami (ogórek konserwowe, cebula, musztarda, )150g 17,00 zł 
Silesian sausage with additions (cucumber tinned,onion, mustard, ) 

Dania rybne 

Łosoś smażony z sosem parmezanowym o smaku rukoli,  
frytki, surówka dnia 160g 35,00 zł 
Salmon fried with the sauce parmesan about  
the taste of the arugula, French fries, salad of the day 

   



Dodatki  

Ziemniaki z wody , puree - Potatoes , Potatoes purée 200g 3,00 zł 

Frytki - Chips/French fries 100g 5,00 zł 

Ryż - Rice 200g 5,00 zł 

Brokuły - Steamed broccoli 200g 5,00 zł 

Kalafior - Cauliflower 200g 5,00 zł 

Bukiet warzyw - Selection of vegetables (Steamed dishes) 200g 8,00 zł 

Kopytka – Potato dumplings 200g 8,00 zł 

Kapusta zasmażana – Fried sauerkraut 200g 5,00 zł 

Buraczki zasmażane – Fried beetroot 200g 5,00 zł 

Ćwikła – Beetroot and horseradish salad 100g 4,00 zł 

Chrzan – Horseradish 50g 2,00 zł 

Ogórek kiszony – Ghurkin 100g 3,00 zł 

Pieczarki marynowane – Marinade mushroom 100g  6,00 zł 

Surówka dnia – Salad of the day 150g  6,00 zł 

Sos parmezanowy o smaku rokoli 100g  3,00 zł 
auce parmesan about the taste of the arugula 

Sos pieprzowy na czerwonym winie „Borneo” 100g 3,00 zł 
the pepper sauce on the red wine „Borneo” 

Pieczywo – Bread 100g 2,00 zł 

Masło– Butter 20g 2,00 zł 

  



Desery 

Deser lodowy a’la Rubin - 3 rodzaje lodów z owocami,  
bitą śmietaną i polewą 15,00 zł 
Ice cream a’la Rubin - 3 sort of ice cream and fruit with wipped cream 

Kawa, herbata  

Herbata Lipton Tea z cytryną 4,00 zł 
Lipton Tea with Limon 

Herbata Lipton Tea z rumem i cytryną 6,00 zł  
Lipton Tea with Rum and Limon 

Herbata zielona 5,00 zł 
Green Tea 

Herbata Dalma 5,00 zł  
Dalmah Tea – diverse brand tea 

Espresso – mała czarna 5,00 zł  
Espresso – small black 

Doppio – podwójne espresso 7,00 zł  
Doppio – duplex espresso 

Cappucino – espresso z kapturkiem ze spienionego mleka 8,00 zł 
Cappucino – espresso with wipped milk 

Caffě Latte – włoska kawa z mlekiem 8,00 zł  
Caffě Latte – Italy coffee with milk 

Caffě Macchiato – espresso z niewielką ilością mleka 8,00 zł  
Caffě Macchiato – espresso with little quantities milk 

Latte Macchiato – mleko z niewielką ilością kawy 8,00 zł  
Latte Macchiato – milk with little quantities coffee 

Napoje zimne 

Woda mineralna gazowana (carbonated mineral water) 1 l 10,00 zł 

Woda mineralna niegazowana (still mineral water) 1 l 10,00 zł 

Sok pomarańczowy (Orange juice) 0,2l 4,00 zł 

Sok jabłkowy (Apple juice) 0,2l  4,00 zł 

Sok pomidorowy (Tomato juice) 0,2l  4,00 zł 

Sok z czarnej porzeczki (Black Currant juice) 0,2l  4,00 zł 

Coca- cola 0,2 l 5,00 zł 


