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Przystawki / Starters >ZS
Tatar doprawiony przez kucharzy 59zł
z marynowanymi borowikami
i anchois
Chef's steak tartar with spicy marinated
wild mushrooms and anchovy

Łosoś palony w sianie na carpaccio 30zł
z pieczonego buraka, ciepłe paluchy
Backed beetroot carpaccio with hay- smoked
salmon, sticky fingers

Zupy / Soups

Barszcz z krokietem 15zł
Clear beetroot borsht with a croquette

Żurek na maślance z kiełbasą ijajem 19zł
Sour soup on buttermilk with sausage and egg

Zupa vege - pytaj obsługę  |vese

Vege soup - ask the staff W
Rosół z kury i woła z domowym j Zaz
makaronem / w weekendy
Tasty hearty chicken and beef soup
with home- made pasta

oałatki / Salads

Z grillowanym kurczakiem CoYzj

i bekonowymi chipsami
Grilled chicken salad and bacon chips

Sezonowa - pytaj obsługę
Seasonal salad - ask the staff

ozef kuchni
poleca / Chef's choice

Policzki wołowe podane 48 zł
z ziemniakami puree i surówką
z kiszonej kapusty
Beef cheeks served with mashed potatoes
and sauerkraut salad

Stek z polędwicy wołowej| | 105 zł
z ziemniakami opiekanymi, bukietem
sałat i sosem pieprzowym
Beef tenderloin steak with baked potatoes, salad
mix and pepper sauce

Udko z kaczki sous-vide zkluskami 55zł
śląskimi i sałatką z czerwonych buraków
Sous-vide duck leg with Silesian dumplings
and red beetroot salad

Filet z kurczaka z szynką parmeńską, 41zł
mozzarellą, smażonymi ziemniakami oraz
bukietem sałat
Chicken fillet with Parma ham, mozzarella, fried
potatoes and a bouquet of salads

Halibut z kaszą bulgur 56 zł
cebulą marynowaną i musem z dyni
Halibut with bulgur groats and boletus mushrooms,
marinated onions and pumpkin mousse

Danie
stłówne / main dish

Grillowany karczek, sałatka grecka, 39zł
frytki oraz sos BBQ
Grilled pork neck with Greek salad, fries,
and BBQ sauce

Kotlet de volaille podany z frytkami 36zł
oraz surówką sezonową
Chicken Kiev served with french fries
and beetroot and apple salad

Burger wołowy 42 zł
Beef burger

Pierogi domowe - pytaj obsługę z5zł
Homemade dumplings - ask the staff

Włoska FObOLA / Italian job
Pietruszkowe fettuccine SEA)

z krewetkami
Parsley fettuccine with shrimps

Pietruszkowe fettuccine ZZ,
z kurczakiem, suszonymi pomidorami
|SoCE Noc aa ZyzT tv)Parsley fettuccine with chicken,
dried tomatoes and parmesan sauce

Deser / dessert

Fondant czekoladowyz lodami 26 zł
waniliowymi
Chocolatte fondant with a blob
of vanilla ice cream

Szarlotka u nas wypiekana podana 19zł
na ciepło z lodami
Apple pie baked at Rycerska served warm
with ice cream

Menu dla dzieci
/ children's menu
Naleśniki z nutellą i bitą śmietaną EZ
Pancakes with Nutella and whipped cream

Fileciki w płatkach kukurydzianych 25zł
z frytkami i surówką z marchewki
Chicken fillet in corn flakes with fries
and carrot salad

Restauracja
czynna

NIEDZ - CZW. 18:00 - 21:80
(ZAMÓWIENIA DO 21:00)

PT- SOB 12:00 - 22:00
(ZAMÓWIENIA DO 21:80)

ZmOZA!
5acm 48cm

1. Margherita 26 zł >>2ł
2. Salami 29zł 38 zł
salami, cebula / salami, onion
3. Veneziana SiĘ2 39zł
salami, pieczarki / salami, mushrooms
4. Capriciosa zi liząj >0mał

szynka, pieczarki / ham, mushrooms

Sacz coJa]| 22 zł DAJ
salami, cebula, pepperoni, oliwki/
salami, onion, pepperoni, olives
6. Domowa 32 zł
/ Home-style
salami, bekon, szynka, cebula / salami,
bacon, ham, onion

PISZ)

7. Farmerska Cvp) 41 zł
/ Farmer's
kurczak, kukurydza / chicken, sweet corn

CAO) 34 zł DW)
fromaggi
parmezan, brie, rokfor / parmesan,
brie, roquefort
9. Hawajska 87 74| 41zł
A mEEJEla
szynka, ananas, brzoskwinia / ham,
pineapple, peach
10. Chicken
broccoli
kurczak, brokuły, papryka, kukurydza

355zł 43 zł

/ chicken, broccoli, pepper, sweet corn
11. Wegetariana 32 zł 41zł
/ Vegetarian

vege

pieczarki, pomidor, cebula, papryka,
kukurydza / mushrooms, tomato,
onion, pepper, corn

12.AlCapone 38zł
tę pizzę serwujemy na cienkim
cieście / served with thin dough only
szynka parmeńska, pomidory
suszone, biała mozzarella, rukola,
(oaiASI(Ojo OZYAACEIYA

prosciutto, dried tomatoes, white
mozzarella, rucola, green olives, basil

13. Bianca zzzł

r OZZCyan azelGh001

cieście / served with thin dough only
biała mozzarella, świeże zioła, oliwa
z oliwek / white mozzarella, fresh
herbs, olive oil

14. Ostra 35zł 43zł
pikantne salami, jalapeno, cebula /
spicy salami, jalapeno, onin

Każda pizza zawiera ser mozzarella, sos
pomidorowyi oregano
Na pizzy można wymienić max 1 składnik
na inny (nie dotyczy pizzy pół na pół)

Each pizza contains mozzarella cheese, tomato
sauce and oregano
You can swap max 1 ingredient to another
(it's impossible if you order two halves
of different pizzas)

Jeżeli mają Państwo specjalne restrykcje żywieniowe, alergie lub zalecenia WOZIE ZW” poinformować 0AS osoby przyjmującą zamówienie.
" hS Sj

WSK C any EEEEA TaK AJEHAI you RYZ any SRG SGDKOX allergy (ejg
rmedicalr recommendations.



Napoje z
Piwnica Bycerska

Napoje zimne
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 / Gold drinks $ Drinki / Drinks PB Gim
Seagram's (4cl )

Soki ze świeżych owoców iwarzyw 15zł Cuba Libre 23 zł Bombay (4cl)
Fresh fruit and vegetables juices (Havana, limonka, Pepsi )

( Havana, lime, Pepsi )
Soki owocowe (0,2!) 8 zł Cosmopolitan 20zł fran] Rum

EOMUNIESĘ
( Cointreau, sok cytrynowy. |"—"— ,

j a Havana (4cl) 15zł
Pepsi, Mirinda, 7up, Tonic (0,21) 10zł wódka, sok żurawinowy) Bacardi ( Black )( Acl) 15.2
Woda mineralna ( 0,31) 8 zł ( Cointreau, lemon juice, Malibu ( 4cl) 15zł

Mineral water vodka, cranberry juice)
Woda mineralna Surgiva ( 0,751) 23zł

: | Mojito 24zł|. water Surgiva ( KEsycaiej 2 B Pp ATMdyWoda mineralna ( Classic ) W tock 2lh —San Pellegrino ( 0,75! ) 232ł Aperol Spritz 22 zł » IZA TGSan Pellegrino Mineral water ( Aperol, wino musujące, AAS £

woda gazowana, pomarańcza )
Metaxa7 (2cl) 15 zł

; , ( Aperol, sparkling wine,

J Nap Ó] © gorące sparkling water, orange )

/ Hot drinks Rycerskie uniesienie 23zł (b Piwo lane / Draught beer
( wódka, Malibu, likier brzoskwiniowy, : ,

|

nerpata Ronnefeldt 12zł wódka żurawinowa, sok pomarańczowy ) tt ( dej )
> >

SE
( vodka, Malibu, peach liqueur, cranberry vodka, JMIĘĘ (0,31) 5

Kawa Espresso 8 zł OEca)| Fantazja Rycerza 28złNA 11zł
( JIM BEAM, wódka, syrop truskawkowy, MB Piwo butelkowe

.
Mirinda, limonka ) / Bottled beere, Cappuccino 12zł ( JIM BEAM, vodka, strawberry syrup, Żywi 05] 14zł|| Mirinda, lime ) PARE ż

Kawa Latte l5zł c d ,
Żywiec Biały ( 0,51 ) 14zł

Caffe Latte = „a - ,
PZ Warka(0,5l) 14zł

um, ibu, syrop kokosowy, sok ananasowy ,

( Rum, Malibu, coconut syrup, pineapple juice ) pach ( o , : -esperado0os ; Z
Kawa sezonowaI NN RIO 22zł aan" (0 e 16a
O rodzaj ZAPYTAJ KELNERA! ( Ballantines Brasie, 7Up ) wes rk
Seasonal coffee! WIEC£arka
ASK THE WAITER f (bezalkoholowe) (0,5 I) 14zł

g, Wódki gatunkowe ih Piwo regionalne
/ Quality vodkas / Local beer

.

Kocierskie ( 0,51) 18zł
Zubrówka (4cl ) 10zł
Wiśniówka (4cl ) 10zł F :
Gorzka Żołądkowa (4 cl) 10 zł AR WÓGdKA, / vodka

| ” BU
imónlacyakowaić 2) Iazł7wyborowa (acl) zł

.

POPRZ PACAN ZE) Absolut ( 4cl ) 12 zł
AEENENSSĘ oe Finlandia ( 4cl ) 13 zł

Bocian (4cl ) 12złi Tequila 7Gold, Blanco ( 4cl ) 16 zł Ep eSLAW / SAL

Wyborowa 0,5L+ 1L soku, Pepsi 110zł
Wyborowa 0.5L+ LL juice, Pepsi

2 e Whisky Absolut 0,5L + 1L soku, Pepsi 120zł
Absolut 0.5L + LL juice, PepsiM

Jim Beam (4cl) i5zt R
, ,

Jack Daniels ( 4cl) 6x AF) Regionalne specjały
Chivas Regal "12" ( 4cl ) 18 zł / Regional specialities
Johny Walker Red (4cl) i5zł Dereniówka Kocierska (4 cl) 13zł
Johny Walker Black (4 cl ) 18zł Dereniówka Kocierska ( 0,51) 120zł
Ballanties (4 cl) iS
Johny Blue (4cl) 90 zł


