
MENU PIWNICA RYCERSKA  23 - 29.11.2020    

Przystawki 
 

Śledź po japońsku      14,00 zł 
Herring in Japanese 
 

Zupa / Soup 

1. Barszcz z krokietem              12,00 zł  
         Clear beetroot borsht with a croquette  

 

2. Krem z białych warzyw        16,00 zł        
Cream of white vegetables  

 

3. Żurek na maślance z jajkiem i kiełbaską          15,00 zł 
Sour rye soup cooked with buttermilk, served  

with hard-boiled egg and traditional sausage  

 

 Danie Główne / Main dish 

1. Kotlet de volaille podany z ziemniakami opiekanymi i 

bukietem sałat            25,00 zł 

Chicken Kiev served with roasted potatoes and mixed salad 

 

2. Pietruszkowe fettuccine z wołowiną i warzywami 38,00 zł 

Parsley fettucine with beef and vegetables 

 

3. Pietruszkowe fettuccine z krewetkami  38,00 zł 

Parsley fettuccine with shrimps 

 

4. Gołąbki z mięsem w sosie pomidorowym  (2 szt.)  20,00 zł                 

Meat and rice-stuffed cabbage leafs served with mushroom sauce 

 

5. Pierogi z mięsem                    20,00 zł 

Dumplings with meat 

 

6. Ryba z pieca podana z warzywami gotowanymi na parze i bukietem sałat   45,00 zł            

Oven-baked fish served with steamed vegetables and mixed salad 

 

7. Stek z polędwicy wołowej z ziemniakami opiekanymi i bukietem sałat,                              67,00 zł 

podany z wybranym sosem – pieprzowym, borowikowym lub rokforowym  

Beef tenderloin steak with roasted potatoes and mixed salad, with your choice of pepper, wild mushroom or 

Roquefort sauce 

 

8. Stek USA  47,00 zł / 100 g  

US-style seak  

 

9. Sałatka z grillowanym kurczakiem i bekonowymi chipsami                   25,00 zł 

Grilled chicken and bacon chips salad 

 

10. Domowe ravioli ze szpinakiem i ricottą oraz serem grana padano,                  25,00 zł 

podane z sosem pomidorowym                  

Home-style spinach and ricotta ravioli with tomto sauce and Grana Padano cheese 

 

11. Makaron ryżowy z warzywami na oleju dyniowym   26,00 zł 

Pumpkin oil-fried vegetables with rice noodles  

Świeża ryba / Fresh fish  

o dostępność i dodatki pytaj obsługę!  

ask us about our fish of the day and 

extras  

 
Menu dla dzieci / Kids menu  

o dania dla dzieci pytaj obsługę!  

ask us about dishes for kids  



 

 

 

Deser / Dessert  

1. Fondant czekoladowy z lodami waniliowymi     23,00 zł  

Chocolate fondant wiht a blob of vanilla ice cream 

 

Pizza                32 cm    42 cm  

1. Salami                26,00 zł    35,00 zł  
(salami, cebula) / (salami, onion)  

 

2. Veneziana             25,00 zł    35,00 zł  
(salami, pieczarki) / (salami, mushrooms)  

 

3. Capriciosa             28,00 zł    35,00 zł  
(szynka, pieczarki) / (ham, mushrooms)  

 

4. Pepperoni             29,00 zł    37,00 zł  
(salami, cebula, pepperoni, oliwki) / (salami, onion, pepperoni, olives)  

 

5. Domowa / Home-style           28,00 zł    38,00 zł  
(salami, bekon, szynka, cebula) / (salami, bacon, ham, onion)   

 

6. Farmerska / Farmes’s            29,00 zł    38,00 zł  
(kurczak, kukurydza) / (chicken, sweet corn)   

 

7. Quatro fromaggi             31,00 zł    39,00 zł  
(parmezan, brie, rokfor) / (parmesan, brie, roquefort)  

 

8. Hawajska / Hawaiian            28,00 zł    37,00 zł  
(szynka, ananas, brzoskwinia) / (ham, pineapple, peach)  

 

9. Chicken broccoli             32,00 zł    39,00 zł  
(kurczak, brokuły, papryka, kukurydza) / (chicken, broccoli, pepper, sweet corn)  

 

10. Diablo        28,00 zł  38,00 zł 
(wołowina, pepperoni, chilli, cebula) / (beef, pepperoni, chilli, onion) 

 

11. Vege pizza (pizza Tofu) / Vegan pizza with tofu      27,00 zł     ----------  
 tę pizzę serwujemy na cienkim cieście / served with thin dough only 

(tofu, cukinia, papryka, pomidorki koktajlowe, chili, bazylia) / (tofu, zucchini, pepper, cherry tomatoes, chili, basil)  

 

12. Al Capone        35,00 zł    ----------  
tę pizzę serwujemy na cienkim cieście / served with thin dough only 

(szynka parmeńska, pomidory suszone, biała mozzarella, rukola, oliwki zielone, bazylia) / (prosciutto, dried tomatoes, white 

mozzarella, rucola, green olives, basil)  

  

13. Bianca        25,00 zł    ----------  
tę pizzę serwujemy na cienkim cieście / served with thin dough only 

(biała mozzarella, świeże zioła, oliwa z oliwek) / (white mozzarella, fresh herbs, olive oil) 
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