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PRZEKĄSKI ZIMNE  

Tatar  wołowy/ pikle/ dijon/ kurki  (100/30/20g)  - 26,00 zł 
Serwowane z pieczywem i masłem  

Tatar ze strusia/ żółtko/ chorizo (80 / 40g) - 31,00 zł  
Serwowany z pieczywem i masłem  

Wybór wędlin „Biebrzańskie Smaki” (450 / 120g) – 40,00 zł 

Schab, szynka, boczek, karkówka, słonina, smalczyk podlaski  

podany  z ogórkiem kiszonym, musztardą, chrzanem; serwowa-

ne z pieczywem i masłem  

Deska serów/ sos żurawinowy (300 / 80g) – 42,00 zł 
Ser pleśniowy, Koryciński, brie, camembert; serwowane  

z pieczywem i masłem  

SAŁATY  

Sałaty/ tuńczyk/ jajo/ fasola szparagowa  

(350/50g)  17,00 zł  

Sałaty/ kurczak/ ogórek/ pomidorki koktajlowe/  

sos czosnkowy  (350/50g)  15,50 zł  

Sałaty/ camembert/ żurawina/ migdały/ vinnaigrette  

(350/50g)  17,50 zł  

PRZEKĄSKI GORĄCE  

Owoce morza/ białe wino/ świeża bagietka  

(150/70g)  35,00 zł  

Placki z ziemniaka z pestkami dyni/ śmietana/ tymianek  

(160/100/50g)  19,00 zł  

ZUPY  

Krem szparagowy/ kurkuma/ imbir   

(250ml)  12,00 zł  

Biały chłodnik/ kiszony ogórek/ jajo  

(250ml)  11,00 zł  

Rosół/ makaron pietruszkowy   

(250ml)  11,00 zł  

DANIA GŁÓWNE  

Sandacz/ puree selerowe z palonym masłem/  

cukinia/ chimichurri (140/160/40g)  39,00 zł 

Golonka/ młode ziemniaki/ kiszony z Kruszewa  
    (170/140/100g) 42,00 zł 

Cepeliny/ dziczyzna/ młoda kapusta z boczkiem  

    (300/200g)  23,00 zł 

Pierś z kaczki/ pęczak/ szparagi zielone/ jabłko  

    (160/120/60g)  37,00 zł 

Polędwica wołowa/ ziemniaki z ogniska/ twaróg/  

dip z zielonym curry   (180/150/70g)  69,00 zł 

Gołąbki z cielęciną/ puree z harissą/ groszek/ spaghetti 

z marchewki     (200/120g)  24,00 zł 

Schabowy/ tołkanica/ kompresowany ogórek/ śmietana 

koperkowa    (160/100/100g)  34,00 zł 

 

DESERY  

Puchar lodowy/ owoce   (150g)  15,00 zł 

Morelowa beza/ prosseco/ masło orzechowe/ owoce 
(200g)  15,00 zł 

Kremówka/ palone ciasto francuskie/ creme patissiere/ 

rabarbar (200g)  15,00 zł 

 

DANIA DLA DZIECI  

Rosół/ domowy makaron  (120ml)  5,00 zł 

Nugettsy/ frytki/ ketchup (60/40)  9,00 zł 

pulpeciki drobiowe/ puree/ mizeria  (100/80/80g)  9,00 zł 

MAKARONY /  KANAPKI  

Spaghetti a'la carbonara (380g)  - 15,50 zł 

Spaghetti w sosie śmietanowym z boczkiem wędzonym, pieczarkami i szczypiorkiem  
Con pollo (420g) - 19,00 zł  
Makaron tiagliatelle z piersią z kurczaka w sosie śmietanowym/ świeżym szpinakiem/ 

parmezanem   
Con arrosti di manzo (420g) – 27,50 zł 

Tagliatelle z rostbefem marynowanym w musztardzie, oliwą z oliwek, pestkami dyni, 

rucolą i pomidorkami koktajlowymi  

Fusilli ala bolognese (420g)  - 15,00 zł 

Makaron świderki w sosie pomidorowo paprykowym z mięsem wieprzowo-wołowym, 

parmezanem i natką pietruszki   

Kanapka z kaszanką (380g)  - 18,50 zł 

Kanapka z chleba żytniego własnego wypieku, podana na ciepło z kaszanką, cebulą  

w piwie i serem mimolette  

Wegańska kanapka z kaczką (450g)  - 22,00 zł 

Kanapka z chleba żytniego własnego wypieku, podana na ciepło z seitanem w stylu 

a`la kaczka orientalna, cukinią i sałatą   

FOCCACIA /  KANAPKI  

Foccacia z camembertem  (450g)  - 20,00 zł 
Focaccia własnego wypieku, podana na ciepło z serem camembert, rucolą i żurawiną   
Foccacia z pastą hummus  (450g) - 17,50 zł  
Focaccia własnego wypieku, podana na ciepło z pastą hummus, suszonymi pomidora-

mi i sałatą   

Focaccia z plackiem ziemniaczanym (600g) – 20,00 zł 

Focaccia własnego wypieku, podana na ciepło z plackiem ziemniaczanym, sosem 

grzybowym, kwaśną śmietaną, szczypiorem i rzodkiewką  

Focaccia z kurczakiem (420g)  - 18,50 zł 
Focaccia własnego wypieku, podana na ciepło, z piersią kurczaka, parmezanem, 

sałatą, pomidorem i ogórkiem z ziołowym vinaigrette    
Bułka ziemniaczana ze schabowym  (460g) - 14,50 zł  
Bułka ziemniaczana własnego wypieku, podana na ciepło z kotletem  

schabowym, ogórkiem w śmietanie i dużą ilością świeżego koperku 

Bułka caprese (440g) – 16,50 zł 

Bułka ziemniaczana własnego wypieku, podana na ciepło,  

z serem mozarella, smażonym pomidorem, oliwą z oliwek, rucolą  

i bazyliowym balsamico 
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Herbata liściasta – 9,00 zł 

Podana z miodem, cytryną, imbirem i pomarańczą 

 

Espresso (30ml) – 8,00 zł 

Cappuccino (200ml) – 9,00 zł

Americano (200ml) – 8,00 zł

Flat white (300ml) – 12,00 zł

Latte macchiato  (300ml) - 10,00 zł 

Latte macchiato gusto  (300ml) – 12,00 zł 
Do wyboru z różnymi syropami – proszę pytać obsługę 

Soki świeżo tłoczone owocowo – warzywne   
(200ml) – 12,00 zł 

Pomarańczowy, ogórkowy, grapefruitowy, jabłkowy, marchwiowy 

Lemoniada miodowa z nasionami chia i imbirem 
(200ml) – 11,00 zł 

Mojito free (200ml) – 11,00 zł 
Syrop, mięta, limonka, woda gazowana, cukier brązowy 

Soki owocowe (200ml / 1l)  - 6,00 zł / 15,00 zł 

Dzbanek wody n.gaz. (1l)  - 14,00 zł 

B-life (200ml) – 7,00 zł 
Malina lawenda eukaliptus;  Zielona Herbata  

jaśmin bergamotka; Kwiat Bzu tymianek cytryna 

Napoje gazowane (200ml) – 6,00 zł 
Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7Up, Schweppes – Tonic 

Lipton IceTea (200ml) – 6,00 zł 
Peach, Lemon, Green Tea 

Red Bull (200ml) – 12,00 zł 

Woda Górska Natura (300ml) – 5,00 zł 
Gazowana, niegazowana 

Woda Cisowianka Silnie Gazowana (700ml) – 12,00 zł 

Woda Cisowianka Perlage (300ml) – 12,00 zł  

Pilsner Urquell   (0,3) – 10,00 zł  

Pilsner Urquell   (0,5) – 12,00 zł 

Kozel Černý  (0,3) 9,00 zł 

Kozel Černý  (0,5) 11,00 zł 

 

Tyskie Gronie  (0,5) – 11,00 zł 

Żubr (0,5) – 10,00 zł 

Prażubr (0,5) – 10,00 zł 

Redd's  (0,4) – 9,00 zł  (różne smaki) 

Lech Shandy  (0,5) – 10,00 zł (różne smaki) 

Książęce Porter (0,5) – 12,00 zł 

Książęce Ciemne Łagodne (0,5) – 12,00 zł 

Książęce Pszeniczne (0,5) – 12,00 zł   

Capitan Jack  (0,4) – 10,00 zł 

Lech Free (0,33) – 8,00 zł 

 

Wódki Dworu Sieraków:

Wódka Palona Pułkownika Boruty 
(40ml / 0,7l) – 16,00 zł / 280 zł 

Starzona w Beczce Edycja Limit. 
(40ml / 0,7l) – 11,00 zł / 170 zł 

Superior Wódka  (40ml / 0,7l) – 9,00 zł / 150 zł 

Wódka Ziemniak Kosher  (40ml / 0,5l) – 9,00 zł / 100 zł 

Wódka z Czarnego Bzu/  Wódka z Pieprzem/  

Jarzębiak   (40ml / 0,5l) – 10,00 zł / 110 zł 

Wódka Russian Standard Original 
(40ml / 0,5l) – 8,00 zł / 80 zł 

Absolut (40ml / 0,5l) – 8,00 zł / 80 zł  

Ogiński  (40ml / 0,5l) – 8,00 zł / 80 zł 

Żubrówka biała (40ml / 0,5l) – 6,00 zł / 65 zł 

Żubrówka czarna  (40ml / 0,5l) – 8,00 zł / 80 zł  

Żubrówka Bisongrass  (40ml / 0,5l) – 6,00 zł / 65 zł 

Żubrówka smakowa (40ml / 0,5l) – 6,00 zł / 60 zł 

Pamiętaj też o karcie alkoholi starzonych 


