NIEDZIELNA KARTA DAŃ
Specjały Rajculi
Rolada wołowa z kluskami śląskimi i modrą kapustą
Udko z kaczki z jabłkiem i żurawiną z kluskami śląskimi i modrą kapustą
Pierś z gęsi z kluskami śląskimi i modrą kapustą
Warkocz Rajculi polędwiczki wieprzowe, marynowane w ziołach z sosem

Dania z wieprza
48 zł
48 zł
71 zł

borowikowo-cebulowym, z kluskami Myśliwskimi i buraczkami Mikołaja Reja 52 zł
Schab po magnacku - farsz z mięsa, podgrzybka, sera pleśniowego
w roztrzaskanym schabie owinięty boczkiem,
w sosie z podgrzybkiem na śmietanie, a do tego prażochy i modro kapusta
51 zł
Ćwiartka z królika w jarzynach i śmietanie duszona
w zestawie z kopytkami i buraczkami na ciepło
56 zł
Kotlet kowala – ser żółty, pietruszka, boczek, kiełbasa, pieczarki razem
wymieszane i na trzaskanym schabie w panierce obsmażane z tartym serem podawane,
a do tego prażochy i kapusta zasmażana po beskidzku
47 zł
Polędwiczki wieprzowe z rydzami i cebulką podane, na maśle obsmażane 37 zł
Polędwiczki wieprzowe po staropolsku w sosie śliwkowym
36 zł

Placek kartoflany z gulaszem wieprzowym (DOSTĘPNY OD 1700)

39 zł

Przekąski drobne
Tatar z polędwicy wołowej
Łoscypek czosnkiem doprawiany, na grzance z boczkiem i żurawiną podany
Śląski galert cebulką przybrany, octem przyprawiany

34 zł
19 zł
15 zł

Warkocz Rajculi – peklowane polędwiczki wieprzowe,
marynowane w ziołach z sosem borowikowo-cebulowym
32 zł
Schab po magnacku – farsz z mięsa, podgrzybka, sera pleśniowego w rozbitym
schabie owinięty boczkiem, w sosie z podgrzybkiem na śmietanie
33 zł

Schab w kurkach i śmietanie
32 zł
Kotlet kowala – ser żółty, pietruszka, boczek, kiełbasa, pieczarki razem wymieszane
i na trzaskanym schabie w panierce obsmażane z tartym serem podawane
30 zł
Pieczeń wieprzowa w sosie z maślaków
31 zł
00
Gulasz po węgiersku (DOSTĘPNY OD 17 )
30 zł
Dania z drobiu
Udko z kaczki z jabłkiem i żurawiną podane
Pierś z gęsi
Filet panierowany z kurczaka
Filet marynowany z kurczaka z grilla

30 zł
53 zł
24 zł
23 zł

Zestaw dla dzieci
Filet z kurczaka panierowany z frytkami i surówką z marchewki i jabłka

29 zł

Dania z ryb
Łosoś w śmietanie i koprze duszony
Sandacz w sosie śmietanowo-cytrynowym

wg wagi 16 zł / 100g
wg wagi 15 zł / 100g

Zupy
Rosół z makaronem
Żur śląski
Zupa borowikowa z grzankami
Zupa czosnkowa z grzankami
Krupnik na cielęcinie

17 zł
20 zł
21 zł
18 zł
26 zł

Pierogi z mięsem /z kapustą i grzybami /ruskie 9 szt.
(podawane ze skwarkami)
(DOSTĘPNE OD 1700)

27 zł

Dania wegetariańskie i wegańskie

Sałatki

Szaszłyki jarskie – cukinia, kalafior, brokuły, ziemniaki, papryka, cebula,
pieczarki z sosem serowym podane
Papryka pieczona ryżem, pieczarkami i porem faszerowana,
z sosem pomidorowym podana
Camembert panierowany z żurawiną podany

Sałatka szefa marynowane polędwiczki kurczaka, a do tego kapusta pekińska,
22 zł
29 zł
19 zł

jajko, pomidor, cebula czerwona, papryka, sosem ogórkowym wszystko polane
Sałatka grecka pomidor, ogórek, cebula czerwona, oliwki,
ser feta razem zmieszane i wszystko oliwą z oliwek polane
Sałatka wiejska z kurczakiem pierś z kurczaka z grilla, ogórek kiszony,
ogórek zielony, pomidor, mieszanka sałat, sos vinaigrette
Sałatka zbójnicka mieszanka sałat, łoscypek, boczek smażony, żurawina,
pomidor, maliny, oliwa z oliwek
Sałatka Cesar sałata rzymska, pomidor, boczek, filet z kurczaka grillowany,
parmezan, sos majonezowy

Sos vinaigrette

Dodatki
Prażochy – kartofle z boczkiem i cebulką
9 zł

sztamfowane

Kluski Myśliwskie kładzione ze szpinakiem,
z boczkiem i śmietaną

Frytki
Ziemniaki z wody
Kluski śląskie

13 zł
9 zł
9 zł
12 szt 12 zł

Pieczywo
Musztarda, chrzan, majonez, keczup
Masło
Śmietana kwaśna, żurawina
Sos pieczeniowy
Sos z podgrzybków
/ maślaków / kurkowy na śmietanie

3 zł
3 zł
4 zł
5 zł
8 zł
17 zł

33 zł
29 zł
33 zł
33 zł
33 zł
4 zł

Dodatki jarzynowe
Buraczki Mikołaja Reja
9 zł
Kapusta zasmażana po beskidzku
11 zł
Modro kapusta
10 zł
Surówki do wyboru: z kapusty białej, pekińskiej,
czerwonej, kiszonej
lub marchewka z jabłkiem
9 zł
Zestaw surówek
11 zł
Ogórek konserwowy lub kiszony
8 zł
Pomidor z cebulką
9 zł

