Restauracja ,, Pod zakutym łbem”
Menu ( Jadło)
Zupy/Soups :
Rosół z kołdunami / Broth with dumpling stuffed with meat ( 300ml)...............15,00 zł
(Rosół na mięsie wołowo-drobiowym i warzywach jak seler, por, marchew, pietruszka , pierożki z mięsem drobiowo-wołowym)

Rosół z makaronem / Broth with noodles ( 300ml ).............................................11,00 zł
(Rosół na mięsie wołowo-drobiowym i warzywach jak seler por marchew pietruszka , makaron jajeczny (gluten))

Żurek wiejski z jajkiem i kiełbaską /White borscht with egg and sausage (300ml).............15,00 zł
(Żur na zakwasie z maki żytniej, jaja , mięso wieprzowe)

Barszcz czerwony czysty /Red borscht (300 ml).................................................10,00 zł
(Wywar mięsny oraz buraki)

Barszcz czerwony z gołąbkiem /Red borscht with stuffed cabbege (300ml)................20,00 zł
(Wywar mięsny oraz buraki , gołąbek- kapusta , mięso wieprzowe, ryż , panierka z jajka i bułki tartej)

Barszcz czerwony z kołdunami /Red borscht with dumpling stuffed with meat (300ml)....15,00 zł
(Wywar mięsny oraz buraki , pierożki z mięsem drobiowo-wołowym)

Zupa pomidorowa z makaronem lub ryżem / Tomato soup ( 300 ml)..........13,00 zł
(Wywar mięsny, pomidory , zabielany śmietaną)

Zalewajka /Potato soup (300 ml)..............................................................................10,00 zł
(Zakwas z mąki żytniej, ziemniaki, śmietana, koperek ,słoninka)

Dania rybne/Fishes :
Łosoś na parze /Salmon on steam ( 150 g)......................................................35,00 zł
Pstrąg w migdałach/Trout in almonds (350g.)......................................................35,00 zł
Filet rybny w sosie ogórkowym/ Fish in the cucumber sauce(fillet)(250 g.)...28,00 zł
(Ryba w panierce ( jajko, mąka pszenna ) oraz sos śmietanowy i ogórki kiszone)

Dania na zamówienie - czas oczekiwania około 35 minut / Dish -waiting time 35 minutes

Restauracja ,, Pod zakutym łbem”
Menu ( Jadło)
Dania na gorąco/Hot dishes :
Schabowy z pieczarką /Pork chop with mushrooms (200 g ).........................30,00 zł
(mięso wieprzowe, panierka – jajko, bułka tarta)

Polędwica wołowa po rycersku /Knight’s fillet steak(150 g )........................45,00 zł
(Polędwica pieczona w musztardzie)

Polędwiczka wieprzowa /Loin pork (150 g)..............................................32,00 zł
(Polędwiczka pieczona w musztardzie)

Indyk pieczony z żurawiną /Turkey with the cranberry fillet (150 g).........32,00 zł
Cielęcina w sosie / Veal in the sauce (180 g).......................................................40,00 zł
Kotlet ,,Kasztelana”/ Cutlet of the „Castellan (300 g )....................................50,00 zł
(Schab soute na placku ziemniaczanym z warzywami i kiełbaską)

Pierogi z mięsem/ Dumplings filled with meat ( 7 sztuk ).................................25,00 zł
Gołąbek zapiekany(2 szt) /Baked stuffed cabbage (2pieces)..........................24,00 zł
(Mięso wieprzowe, ryż , panierka z jajka i bułki tartej)

Filet z piersi kurczaka panierowany / Chicken fillet ( 200 g).....................28,00 zł
(Filet z piersi kurczaka , panierka z jajka i bułki tartej)

Dania na zamówienie - czas oczekiwania około 35 minut
Dish - waiting time 35 minutes
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Menu ( Jadło)
Desery/ Desserts :
Lody w pucharku z owocami i bita śmietana / Ice-cream in the cup
with fruits and the whipped cream ( 2 gałki lodów ).........................................16,00 zł

Bita śmietana z owocami/ Whipped cream with fruits (100 g ).........................15,00 zł

Ciasta domowe/ Home-made cakes( 120 g )...........................................................10,00 zł
(Sernik /Cheese cake , Szarlotka/Apple cake)

Omlet z owocami i bitą śmietaną (200 g )........................................................25,00 zł
Omelette of fruits and the whipped cream

Naleśniki z serem lub powidłami i z bitą śmietaną ( 2 sztuki )................25,00 zł
Pancakes with cheese or the plum jam and with the whipped cream

Szarlotka na ciepło z gałką lodów ( 180 g )................................................16,00
zł
Apple pie to the warmth with a scoop of ice cream
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Napoje gorące ( Napitki )/ Hot drinks:
Herbata z cytryną/ Tea with lemon( 200 ml)..………………… ...... ….…8,00 zł
Herbata zielona /Green tea( 200 ml)…………………..………...........….8,00 zł
Kawa z ekspresu / Espresso ( 150 ml)……………………….… ............... ….10,00 zł
Kawa rozpuszczalna/ Instant coffee ( 200 ml)……….../..........………...… .... 8,00 zł
Kawa parzona/ Turkish coffee ( 200 ml)……………………….…… ....... 8,00 zł
Kawa po irlandzku/ Irish coffee ( 150 ml)……………………..….................20,00 zł
Kawa Latte / Latte coffee( 150 ml)……………………...….............. ….15,00 zł
Kawa z adwokatem / Coffee with the liqueur ( 150 ml)…….......……..... 16,00 zł
Gorąca czekolada/Hot chocolate ( 150 ml)……….……………….............….12,00zł
Grzaniec/Mulled wine ( 220 ml)… ............... …………….………………20,00zł

Napoje zimne/Cold drinks :
Sok jabłkowy/ Apple juice ( 300 ml)………………..…………….............6,00 zł
Sok pomarańczowy / Orange juice ( 300 ml)………………………..........6,00 zł
Sok grejpfrutowy /Grapefruit juice ( 300 ml)………....... ……………….6,00 zł
Sok pomidorowy/Tomato juice ( 300 ml)………………………........... …6,00 zł
Pepsi-cola ( 300 ml)………………………………… .................………..7,00 zł
Woda mineralna /Mineral water ( 300 ml).………… ........ ……..……….3,00 zł
Rycerski kwas chlebowy ( 330ml ) ……………… ................…………10,00zł
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Dodatki :
Kluski śląskie/ Potato dumplings (200g )…………………………… .................... 8,00 zł
Kluski śląskie z masłem/ Potato dumplings with butter ( 250 g )… ............... 12,00 zł
Frytki/Chips ( 150 g)……………………………….............................. ………….…7,00 zł
Frytki z ketchupem / Chips with ketchup ( 150 g) … .................................. 10,00 zł
Ziemniaki z koperkiem / Potatoes (200 g)………… .................. …………….….5,00 zł
Ryż/Rise(150 g )……………...................…………………………….…..............…..5,00 zł
Kasza gryczana/ Buckwheat groats (150 g)………….……………...…5,00 zł
Ogórek kiszony /Pickled cucumber (130 g ) ……...……………………4,00 zł
Sałatka z pomidora/ Tomatoes salad (130 g ) …………..………….…5,00 zł
Surówka pekińska/ Pekingese salad 150 g ) ……………………….…..5,00 zł
Sałatka (ogórek , pomidor, papryka)/ Salad (cucumber, tomato, pepper (150g)..8,00 zł
Surówka z kapusty kiszonej/ Grated cabbage marinated (150 g )…................ 5,00 zł
Zestaw surówek/ Set of Salado( 260 g)………………....……………..10,00 zł
Jarzyna na parze/ Vegetable on steam ( 300 g)………………….…….10,00 zł
Buraczki zasmażane /Beetroots for heat (200 g)…………………….…7,00 zł
Mała marchewka polana masłem i bułką /carrot cooked (200 g) …….7,00 zł
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Napoje alkoholowe/Alcohols :
Piwo Świętokrzyskie 0,5l /Beer………………..………….………..12,00 zł
Piwo Raciborskie 0,5l/ Beer … ........................................................ 12,00 zł
Piwo Jurajskie 0,5l / Beer …............................................................ 12,00 zł
Piwo Bezalkoholowe 0,5l / Beer …...................................................12,00 zł
Wino butelka 0,7l /Bottle of wine……… ..... ………….…….…..…80,00zł
Wino 150ml /150ml wine…………...............…………………… .... 25,00zł

Możliwośćpłatnościkartą
WeacceptVisa and Mastercard

