Restauracja zaprasza codziennie od 8.30 do ostatniego klienta.
UWAGA!!! Wieczorami przygrywa na żywo kapela góralska.
Grillowane potrawy przygotowujemy na grillu opalanym węglem drzewnym.

Menu

gramaturowe
Since 1997

Drobne zakąski

Cosik na śniodanie

Oscypek*(110g) grillowany z boczkiem 		
i żurtawiną (40g)			18,00 zł		
ser z mleka krowiego, owczego, boczek wędzony,
konfitura z żurawinowa
Alergeny: mleko

podajemy do godziny 13:00
Alergeny: mleko, gluten, jaja

Moskol grulany - placek regionalny (160g) z masłem
czosnkowym (20g) i bryndzą (20g)		 15,00 zł
ziemniaki, mąka pszenna, jajo, masło, czosnek
Alergeny: gluten, jaja, mleko

Jajecznica na boczku z pieczywem
(4 szt + 50g dodatków)		
16,00 zł
jaja, boczek, bagietka, masło czosnkowe

Śledź po góralsku (270g)		
17,00 zł
filety śledziowe, oliwa, cebula, czosnek marynowany,
korniszonki, rukola, cytryna.
Alergeny: ryba
Grzanki z bundzem** zapieczone i czosnkiem
niedźwiedzim (160g) 			
14,00 zł
bagietka, bundz, masło, suszony czosnek niedźwiedzi
Alergeny: mleko, gluten
Chleb Cebulowy ze smolcem swojej roboty (170g)
z ogórkiem z beczki (90g) 		
14,00 zł
chleb cebulowy, słonina, podgarle wędzone, cebula,
ogórek kiszony, mięso wieprzowe.
Alergeny: gluten
Deska regionalnych kiełbas i serów (700g) 31,00 zł
oscypek, bundz, ser kozi, bekon, kabanos, kiełbasa
swojska, ogórek konserwowy, czosnek konserwowy,
pomidor, ogórek zielony.
Alergeny: mleko
Śliwka (120g) w boczek zawinięta z grzanką
i oscypkiem (150g)			15,00 zł
śliwki suszone, boczek wędzony, oscypek, grzanka
Alergeny: mleko

*oscypek podajemy od maja do października a w pozostałym okresie Ser Gazdowski
**bundz podajemy od maja do października a w pozostałym okresie Ser Regionalny

Jajecznica na maśle z pieczywem
(4 szt + 50g dodatków)		
16,00 zł
jaja, masło, bagietka, masło czosnkowe

Jajka posadzone na boczku x pieczywem
(3 szt + 100g dodatków)		
16,00 zł
jaja, boczek wędzony, masło, bagietka, masło
czosnkowe

Polewki
Kwaśnica z żeberkiem wędzonym
(delikatnie zabielana) (350g)		
16,00 zł
kapusta kiszona, łopatka wieprzowa, grzyby suszone,
żeberko wędzone, ziemniaki, wywar na wędzonce,
śmietana 18% i 30%, boczek wędzony.
Alergeny: mleko
Żurek z jajkiem, kiełbasą i pieczarkami 		
oraz pieczywem (350g)			
15,00 zł
kiełbasa biała, boczek wędzony, wywar na wędzonce,
zakwas, pieczarki konserwowe, kefir, chrzan tarty,
śmietana 30%
Alergeny: mleko, jaja
Polewka z grzybów prowdziwych z łazankami
– borowikowa (350g)			
16,00 zł
borowik mrożony, masło, rosół drobiowo-wołowy,
śmietana 30%,cebula.
Alergeny: mleko
Barszcz czerwony (300ml)
z pieroźkami jagniecymi (60g)		
18,00 zł
kości wędzone, burak korzeń, jabłka, czosnek,
marchew, pietruszka, jagnięcina produkcyjna, marchew,
pietruszka, cebula, masło, bułka, mięta, czosnek, ciasto
pierogowe.
Alergeny: seler, gluten, mleko
Barszcz czerwony (170g) 		
7,00 zł
kości wędzone, burak korzeń, jabłka, czosnek, marchew,
pietruszka. Alergeny: seler

Barszcz czerwony (170g) z krokietym (100g)
z kapustą i grzybami albo z mięsem 		
16,00zł
krokiet z kapustą i grzybami:
kapusta kiszona, pieczarki, cebula, naleśniki, bułka
tarta, jaja, podgrzybek suszony.
Alergeny: mleko, gluten, jaja
krokiet z mięsem:
mięso wieprzowe, mięso wołowe, kapusta kiszona,
cebula, naleśniki, jaja, bułka tarta.
Alergeny: mleko, gluten, jaja
Polewka czosnkowa z grzankami
i owczym serem doprawiona (350g)		 13,00 zł
rosół drobiowo-wołowy, grzanki z ciemnego pieczywa,
śmietana, ziemniaki, czosnek, ser biały, oscypek.
Alergeny: mleko, gluten
Rosół domowy z makaronem (350g)		 12,00 zł
rosół drobiowo-wołowy, makaron, jarzyny gotowane.
Alergeny: gluten, jaja, seler

Sałatki
Bundz**(180g) pomidorem (150g) przełożony
z grzanką			
20,00 zł
bundz, pomidory, mix sałat, sos balsamiczny, sos
vinegrette, cebula czerwona.
Alergeny: mleko, siarczany, ryby
Sałata (250g) z półgęskiem wędzonym (50g)
i grzanką z kozim serem		
30,00 zł
plastry wędzonej gęsiny, sałata mieszana, pomidor,
pomarańcza, czerwona rzodkiewka, pestki z dyni
Alergeny: ryby, mleko, gluten
Sałata (250g) z kurczakiem
grillowanym (80g) i z grzanką 		
28,00 zł
sałata mieszana, pomidor, ogórek zielony, filet
z kurczaka grillowany, sos vinegret.
Alergeny: gluten, ryba
Sałata (250g) z łososiem wędzonym (80g) 28,00 zł
sałata mieszana, łosoś wędzony, pomidor, cebula
czerwona, grzanki, ser gazdowski, sos vinegrette.
Alergeny: mleko, gluten, ryba

Stekowe specjały z rusztu
opalanego węglem drzewnym

ze wieprzowiny
Stek z karczku (180g) z papryczkami grillowanymi
(60g), ziemniak pieczony w folii z serem
czosnkowym (250g) 			
36,00 zł
karczek wieprzowy, czosnek marynowany, papryczki,
ziemniak, ser czosnkowy
Alergeny: mleko

Szaszłyk wieprzowy (mięso, cebula, boczek) (250g)
z frytkami (200g) 			
36,00 zł
karczek wieprzowy, cebula, boczek wędzony, zimne
sosy, frytki 200g
Policzki wieprzowe (160g) w sosie własnym z kaszą
jęczmienną (200g) i sałatką z ogórka 		
38,00 zł
policzki wieprzowe, cebula, czosnek, masło, mąka,
śmietana, kasza jeczmienna, ogórek kiszony, papryka
konserwowa, olej. Alergeny: gluten, mleko
Warkocz z polędwiczek (160g) z podgrzybkowym
sosem podany (70g),
gotowane ziemniaki (200g)		
40,00 zł
polędwiczka wieprzowa, boczek wędzony, sos
podgrzybkowy, ziemniaki.
Alergeny: gluten, mleko 		
Żeberka (400g) wieprzowe grillowane
z żurawinowo-miodowym sosem (70g), 		
frytki (200g) 			
42,00 zł
żeberka wieprzowe, miód, musztarda, sos
żurawionowo-miodowy: żurawina suszona, cebula,
wino czerwone, ketchup, miód.
Alergeny: gorczyca, siarczany
Golonko (600g) na grilu opieczone z piwnym sosem
podane (70g), kapustą góralską (150g) i pieczywo
(100g) 			
45,00 zł
golonka wieprzowa tylna, ketchup, piwo ciemne,
cebula, mąka ziemniaczana, wywar z pieczenia golonki,
kapusta kiszona, boczek wędzony, cebula, mąka,
smalec, pieczywo.
Alergeny: gluten, ziarna zbóż
Podhalańska kiełbasa (240g) z cebulką z rusztu
i pieczywem (100g) 			
21,00 zł
kiełbasa Juhasa, cebula, pieczywo.
Alergeny: gluten
			
Kiszka swojska (220g) z grulami (200g)
i kapustą (200g) 			
26,00 zł
kaszanka, ziemniaki, kapusta kiszona, boczek wędzony,
cebula, mąka, smalec.
Alergeny: gluten
Micha kiełbas			
29,00zł
kiełbasa z cebulą (100 g), kiełbaska barania (100g),
kiszka (100g), boczek (80g), ogórek (80g), pieczywo
(100g)
Alergeny: gluten
Plastry boczku wędzonego na ruszcie pieczone
(170g) z papryczkami + grzanka z oscypkiem* (80g)
21,00 zł		
Alergeny: gluten, mleko			

z wołowiny
Wielgi hamerykański stek (380g) z grillowanymi
warzywami podany (250g), ziemniak pieczony w

folii z serem czosnkowym (200g) 		
59,00zł
wołowina sezonowana - antrykot z kością, cebula,
ziemniak, cukinia, papryka świeża, rzodkiew biała,
ziemniak, ser, czosnek
Alergeny: mleko
Swojski burger wołowy (190g) w bułce (60g)
z frytkami (150g) 			
36,00 zł
mięso wołowe zmielone, relisz pomidorowy, ogórek
kiszony,, pomidor, cebula, sałata lodowa, bułka
z sezamem frytki, ketchup.
Alergeny: gluten, jaja, sezam, mleko
Burger wołowy (180g) po góralsku z boczkiem (20g)
i oscypkiem* (20g)
w bułce i frytkami (200g)
38,00 zł
mięso wołowe zmielone, relisz pomidorowy, ogórek
kiszony,, pomidor, cebula, sałata lodowa, oscypek,
boczek wędzony , bułka z sezamem frytki, ketchup.
Alergeny: gluten, jaja, sezam, mleko
Stek (180g) rosbef z grilla z grillowaną kukurydzą
(70g), i frytkami (200g)
49,00 zł
rozbef, oscypek, kukurydza, frytki.
Alergeny: mleko
Stek z polędwicy wołowej (ok 180g) z boczkiem
i oscypkiem (70g) z sosem serowo-pieprzowym,
ziemniak z grilla
z serem czosnkowym (250g) 		
62,00zł
polędwica wołowa, boczek wędzony, oscypki małe,
bryndza, pieprz zielony marynowany, śmietana 18%,
cebula, serek topiony, masło, ziemniak, ser czosnkowy.
Alergeny: mleko
Placek po zbóju 			
41,00 zł
gulasz (200 g): łopatka wołowa, smalec, cebula,
koncentrat pomidorowy, mąka;
ciasto (220 g): ziemniaki, cebula, mąka, jaja, olej;
sos pieczarkowy (150 g): pieczarki świeże, cebula,masło,
śmietana 30%,
mąka; ser (40 g)
Alergeny: mleko, jaja, gluten

z jednyj michy
Stekowo juzyna dlo dwók		
115,00zł
stek z miysa schabowego (200 g), żeberka (400 g),
kaszanka (200 g), kiełbasa (200 g), kiełbaska jagnięca
(100 g), jarzyny grilowane (150 g), ziemniaki pieczone
z serem czosnkowym (500 g), zestaw surówek (400 g),
sosy
Alergeny: mleko, seler

(100g) i pomidorem (50g) 		
43,00 zł
karczek jagnięcy, cebula, boczek, świeża papryka,
pomidor, ziemniak, ser, czosnek, pomidor, ziemniak, ser,
czosnek. Alergeny: mleko
Stek z udżca jagnięcego (170g) z grilla z moskolem
(100g) i sosem grzybowym 		
50,00 zł
Udziec jagnięcy, ziemniaki, mąka, podgrzybek mrożony,
masło, śmietana, cebula
Alergeny: gluten, mleko
Gulasz jagniecy (300g) z kluseczkami (200g) 33,00 zł
mięso jagnięce, marchewka, pietruszka korzeń, cebula,
masło, mąka, pomidory konserwowe, zasmażka, jaja,
olej.
Alergeny: mleko, jaja, gluten
Kiełbaski baranie na ruszcie pieczone (200g)
z grzankami z masłem czosnkowym (80g)
26,00 zł
mięso z młodej baraniny, pieczywo, masło czosnkowe

z drobiu
Grilowany filet z kuraczaka (170g) w boczku 		
z warzywami (200g) i frytkami (200g) 		
37,00 zł
filet z kurczaka, ogórek kiszony, cebula, papryka świeża,
frytki
Filet z piersi kurczaka (140g) z oscypkiem* (20g)
i sosem pieczarkowym (100g), gotowane ziemniaki
(200g)			
35,00 zł
filet z kurczaka, oscypek, pieczarki, cebula, rosół
drobiowo-wołowy, masło, mąka, śmietana 30%,
ziemniaki.
Alergeny: mleko, gluten
Kaczka pieczona (210g) z sosem żurawinowym
(70g) i jabłkiem pieczonym (150 g), kluszeczki
ziemniaczane (200g) 			
43,00zł		
ćwiartka kaczki pieczonej, jabłka, konfitura z żurawiny,
śliwki suszone, żurawina suszona cebula, wino
czerwone, ketchup, miód, jaja, olej, ziemniaki, masło
Alergeny: siarczany, gorczyca, mleko, gluten
Drobiowy zawijaniec w bułce obtoczony (200g) 		
z frytkami (200g) 			
35,00zł
(Roladki drobiowe panierowane)
filet drobiowy, ser żółty, masło, jaja, bułka tarta, frytki.
Alergeny: jaja, gluten, mleko

z jagnięciny
Szaszłyk jagnięcy (180g) ziemniakami opiekanymi

z ryby

Górski pstrąg na ruście piecony (250g) z grillowanymi
warzywami (250g)			38,00 zł
pstrąg, warzywa
Alergeny: ryba, mleko

Pierogi

Alergeny: gluten
Surówki (250g)			
8,00 zł
surówka z selera: seler korzeń, cukier, rodzynki,
śmietana 18%, jogurt naturalny, kwasek cytrynowy.
Alergeny: seler, mleko
sałatka z buraków: buraki korzeń, cukier, ocet, sól,
pieprz surówka z białej

Nasze pierogi lepimy ręcznie według
domowych receptur
ciasto na pierogi: mąka, jaja, olej, masło, ciepła woda.
Alergeny: mleko, jaja, gluten

surówka z białej kapusty: kapusta biała, marchew,
pory, majonez, jogurt naturalny, kwasek cytrynowy,
pietruszka natka, cukier, sól, pieprz.
Alergeny: mleko

Pierogi z mięsem (300g)
i boczkiem omaszczone)		
26,00 zł
mięso wieprzowe, mięso wołowe, kapusta kiszona,
cebula, olej, magi, sól, pieprz

sałatka z czerwonej kapusty: kapusta czerwona,
cebula, jabłka, olej, cukier, sól, kwasek cytrynowy, pieprz

Pierogi z serem i masłem polane
(na słodko) (300g) 			
ser twaróg, cukier.

Warzywa gotowane (200g) 		
7,00 zł
warzywa mrożone: marchew, brokuły, cukinia, kalafior

23,00 zł

Pierogi ruskie (masłem omaszczone) (300g) 26,00 zł
ziemniaki, ser, masło, cebula, oscypek, sól, pieprz, magi
Pierogi z kaszą, białym serem
i sosem podgrzybkowym (300g) 		
25,00 zł
kasza gryczana nie palona, ser twaróg, cebula, masło,
podgrzybki mrożone masło, śmietana 18% rosół.

surówka z kiszonej kapusty: kapusta kiszona, jabłka,
cebula, olej, pietruszka natka, cukier, pieprz, sól

Warzywa grilowane - szaszłyk (250g) 		
9,00 zł
cebula, cukinia, rzodkiew biała, papryka świeża
Ryż gotowany (200g)			
ryż paraboliczny

6,00 zł

Kasza jęczmienna (200g)		
7,00 zł

Pierożki jagnięce podsmażone
papryką kolorową (270g) 		
29,00 zł
mięso jagnięce, marchew, pietruszka korzeń, masło,
papryka kolorowa, czosnek, cebula, mięta, bułka,
mleko.
Alergeny: gluten, mleko jaja

Ogórek w becce kiszony (180g)		6,00 zł

Pierogi ze szpinakiem i bryndzą (300g)		
24,00 zł
szpinak mrożony, bryndza, masło, cebula, śmietana
30%, płatki migdałów

Kwaśnie mleko (0,25 l) 			
Alergeny: mleko

Dodatki

Coś na słodko

Grule piecone (ziemniaki) z serem czosnkowym
(250g)			
10,00 zł
ziemniaki, ser biały, czosnek, masło.
Alergeny: mleko

Alergeny: gluten, mleko, jaja, orzechy

Grule piecone (ziemniaki) z masłem (250g)
ziemniaki, masło
Alergeny: mleko

9,00 zł

Pajda czekoladowa na ciepło (170g) z sorbetem
pomarańczowym (50g)			
17,00 zł
mmąka, olej, kakao, kefir, cukier, margaryna, czekolada
gorzka, orzechy włoskie, czekolada biała

Grule (ziemniaki) warzone gotowane (200g)
Alergeny: mleko

7,00 zł

Frytki (200g)			
7,00 zł
Pieczywo (100g) 			

3,00 zł

Kapusta góralska (150 g)		
7,00 zł
kapusta kiszona, boczek wędzony,
cebula, mąka, smalec.
Alergeny: gluten
6,00 zł

Tarta makowa z sosem waniliowym (200g) 15,00 zł
masa makowa, bakalie, sos waniliowy, biała czekolada

Sernik domowy (150g) 			
14,00 zł
ciasto kruche (margaryna, mąka, cukier, jaja, cukier
waniliowy, proszek do pieczenia), budyń, ser twaróg
półtłusty, cukier, jaja, śmietana 30%

Jabłecznik na ciepło (170g) z lodami (50g)

17,00 zł

ciasto kruche (margaryna, mąka, cukier, jaja, cukier
waniliowy, proszek do pieczenia), jabłka, bułka tarta,
cukier, cynamon + lody waniliowe
Naleśnik z serym i bitą śmietaną (300g)		
mąka, jaja, olej, mleko, ser twaróg, cukier

18,00 zł

Puchar lodowy (300 g) 			
lody, owoce w puszce, bita śmietana, polewa

16,00zł

Herbata (250 ml)			 7 zł
Kawa czarna Americano (200 ml)		
8 zł
Kawa biało z mlekiem (200 ml) 		 10 zł
Cappuccino (200 ml)			
11 zł
Kawa espresso			 8 zł
Espresso Macchiato			
9 zł
Espresso Doppio			 11 zł
Kawa latte (200ml)			
11 zł
Irish caffe			
17 zł
(kawa + Tullamore Dew – whiskey 40ml)
Kawa z Amaretto 			
13 zł
(kawa + 20ml amaretto)
Czekolada			
11 zł

Na rozgrzewkę
14 zł
14 zł
14 zł
16 zł
14 zł
19 zł

Narombany Harnaś 			
19 zł
(piwo +20 ml spirytusu + 40 ml Soplicy Wiśniowej)
15 zł

Piwo z bombom 			
15 zł
(piwo +40 ml gorzołki Soplicy abo Soplicy Wiśniowej)
Piwo grzone z korzyniami 0,5L		 12 zł
... ze sokiem malinowym i korzyniami 		
13 zł
... z miodem i korzyniami 		
13 zł

Drinki góralskie

Babcyno Mikstura
		
17 zł
20 ml Aperol, 20 ml Bols Peatch, 20 ml Żubrówka,
sok grejpfrutowy 0,15 l
Zielono Śleboda			 17 zł
20 ml Bols Blue, 20 ml Malibu, 40 ml Soplica, sok
pomarańczowy 0,15 l
Stekowy Miysaniec			
15 zł
Soplica Pigwowa, syrop malinowy, sok z cytryny, 7 UP
Ognisto Woda			15 zł
40 ml Soplica Malinowa, 20 ml Campari,
sok pomarańczowy 0,15 l
Góralsko Łycha			 15 zł
40 ml Śliwowica Podbeskidzka 50%,
Pepsi 0,2 l, cytryna
Górlaski Spryt			16 zł
Aperol, Gancia Prosecco, woda mineralna
Copa Finlandia Redberry & Lemonade		
Finlandia Redberry, lemoniada

Piwne wariacje

Narombano Maryna			
(piwo+7Up+40 ml Soplicy Wiśniowej)

Podmuch Holnego			
16 zł
40 ml Finsbury Gin, 20 ml Bols Lychee, sok z cytryny,
woda gazow.
Niebo w gymbie 			
15 zł
40 ml Soplica Śliwkowa,20 ml Bols Lychee, 7Up 0,2l

Napoje ciepłe

Miód pitny 0,2 l			
Wino grzane 0,2 l			
Herbata albo kawa z rumem (40 ml rum)
Herbata Góralska (40ml spyrytus)		
Herbata z Soplicą Wiśniową (40 ml)		
Herbata dlo Baciara			
(Herbata z rumem Stroch 80% 40 ml + Soplica
Wiśniowa 40 ml)

Rześko Maryna 			
15 zł
40 ml Wódka Soplica Malinowa,20ml Bols Peach,
tonik 0,2 l

18 zł

Linchburg Lemoniade			
24 zł
Jack Daniel’s whiskey, likier Triple sec, lemoniada
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