Szanowni Państwo
Nasza restauracja zlokalizowana jest w zabytkowym dawnym
Młynie Wodnym u podnóża wygasłego wulkanu góry Wielisławki.
Oferujemy naszym gościom dwie sale: Sala Kominkowa na
parterze oraz Sala Młyńska na pierwszym piętrze.
W zimie gości ogrzewa kominek, a w letnie dni przyjemnie chłodzi
zamontowana klimatyzacja.
Na każdym piętrze pozostawiliśmy stare, zabytkowe urządzenia
młyńskie żeby oddać klimat tego miejsca
Oferujemy dania kuchni polskiej, europejskiej i wegetariańskiej.
Na życzenie gości przygotowujemy również dania specjalne.
Naszą specjalnością jest gęsina
Mamy również dania dla najmłodszych. Dzieci z pewnością nie
będą
się u nas nudzić. Mają do dyspozycji salę oraz plac zabaw.
Latem zapraszamy do ogródka letniego.
Nasza restauracja może przyjąć 24 osoby w Sali Kominkowej oraz
42 osoby w Sali Młyńskiej.
W ogródku letnim może przebywać nawet ok. 40 os.
Organizujemy przyjęcia okolicznościowe: imprezy rodzinne,
integracyjne, spotkania biznesowe itp.…
Czas oczekiwania na dania w naszej restauracji waha się od
20min. do nawet 1h w zależności od obłożenia.

Żołądki gęsie z żurkiem na gęsinie
15,00 zł

Pierś z gęsi
pierogi ruskie, konfitura z czerwonej cebuli, sos śliwkowy

45,00 zł

Noga gęsia
gnocchi, czerwona kapusta z jabłkiem na ciepło,
ciemny sos z pieprzem marynowanym

59,00 zł

Pierogi gęsinowe
z cebulką, z chutneyem jabłkowym lub śliwkowym

22,00 zł

Zupa sezonowa
13,00 zł

Zupa gulaszowa wołowa
14,00 zł

Zupa rybna
16,00 zł

Rosół z makaronem
(dostępny w weekendy)

12,00 zł

Polędwiczka wieprzowa
sos grzybowy, ziemniaki opiekane, bukiet surówek

33,00 zł
Pierś z kurczaka kukurydzianego
sos lazurowo ajvarowy, kasza bulgur, warzywa grillowane

32,00 zł

Kotlet schabowy
ziemniaki opiekane, kapusta zasmażana

25,00 zł

Zraz wołowy z sosem
kluski śląskie, buraczki

35,00 zł
Pstrąg
frytki, bukiet surówek, masło czosnkowe

34,00 zł

Pierogi z mięsem z cebulką
17, 00 zł

Pierogi ruskie z cebulką
17,00 zł

„Kawałeczki z kureczki”
panierowane kawałki kurczaka z frytkami

12,00 zł

Pierogi z owocami (4 szt.)
z musem owocowym i bita śmietaną

10,00 zł

Naleśnik
z domową konfiturą lub nutellą, bita śmietana – 1 szt.

8,00 zł

Naleśnik
z domową konfiturą lub nutellą, bita śmietana – 2 szt.

14,00 zł

Zestaw piwosza
(serki panierowane, krążki cebulowe, nuggetsy, frytki

18,00 zł

Sałatka z grillowanym kurczakiem i grzanką
Mix sałat i warzyw, grillowany kurczak, sos vinaigrette

21,00 zł

Sałatka z grillowaną polędwiczką wieprzową i grzanka
Mix sałat i warzyw, grillowana polędwiczka, sos vinaigrette

23,00 zł

Sałatka z oscypkiem i grzanką
Mix sałat i warzyw, oscypki, żurawina, sos vinaigrette

20,00 zł

Gołąbki wegetariańskie
różne kasze, warzywa dobrze przyprawione w liścia zawinięte,
sos grzybowy lub inny dostępny w menu

21,00 zł

Sałatka z falaflem
mix sałat i warzyw, kotleciki z ciecierzycy, sos vinaigrette

21,00 zł

Zestaw surówek
7,00 zł
Warzywa na parze
8,00 zł
Frytki, ziemniaki opiekane,
ziemniaki z wody
6,00 zł
Kasza gryczana
6,00 zł
Śmietana kwaśna, ketchup
2 zł

Szarlotka
z lodami waniliowymi i bitą śmietaną
14,00 zł

Sernik z musem owocowym
12,00 zł

Lody z owocami i bitą śmietaną
12,00 zł
Crème brûlée
12,00 zł
Winno-lazurowa gruszka
podawana z gorącą czekoladą, orzechami,
gałką lodów waniliowych i bitą śmietaną

16,00 zł

Kawa czarna
6,00 zł

Espresso
6,00 zł

Kawa biała
7,00 zł

Cappuccino
7,00 zł

Cafe Latte
8,00 zł

Gorąca czekolada
(dostępna jesienią i zimą)

11,00 zł

Herbata Sir William`s
czarna, earl grey, owocowa, zielona

6,00 zł

Domowy kompot
5,00 zł

Kawa mrożona z gałką lodów waniliowych i bitą śmietaną
(dostępna latem)
13,00 zł

Coca cola, sprite, fanta, tonic, fuzetea (0,2l)
5,00 zł

Oranżada (butelka)
4,00 zł

Oranżada (puszka)
3,00 zł

Soki: pomarańczowy, jabłkowy, grejpfrutowy,
pomidorowy, porzeczkowy (0,2l)
5,00 zł

Woda niegazowana, woda gazowana, (0,33l)
4,00 zł

Piwo bezalkoholowe
Lech Free, Rohozec 0%

6,00 zł

PIWO BECZKOWE
LECH Pils – 0,3l ………………………. 4,00 zł
LECH Pils – 0,5l ……………………… 6,00 zł

RZEMIEŚLNICZY ROCH

PILS, IPA, APA, PSZENICZNE, CIEMNE …, ………… 11,00 zł

POZOSTAŁE
LWÓWEK Książęcy (0,5l) ……………………. 7,00 zł
LWÓWEK Jankes (0,5l) ………………………… 11,00 zł
NAMYSŁÓW niepasteryzowany (0,5l) ........ 6,00 zł
ROHOZEC ciemny (0,5l) ………….. 7,00 zł

WÓDKI CZYSTE
WÓDKA CZYSTA: Żubrówka Biała, Bols,
Żołądkowa Gorzka, Soplica (50ml)
5,00 zł

WÓDKA CZYSTA: Żubrówka Biała, Bols,
Żołądkowa Gorzka, Soplica (butelka 0,5l)
45,00 zł

WÓDKA CZYSTA: Finlandia, Absolut (50ml)
7,00 zł

WÓDKA CZYSTA: Finlandia, Absolut (butelka 0,5l)
65,00 zł

WHISKEY
JOHNNIE WALKER RED LABEL (50ml)
10,00 zł

BALLANTINE`S (50ml)
10,00 zł

TULLAMORE DEW RISH WHISKEY (50ml)
15,00 zł

WÓDKI SMAKOWE
Miodula Staropolska (50ml)
10,00 zł

TOORANK Nalewka Malinowa (50ml)
8,00 zł

TOORANK Nalewka Wiśniowa (50ml)
8,00 zł

Wiśniówka Góralska (50 ml)
8,00 zł

SPATEA Liqueur (50ml)
(idealny do herbaty)
8,00 zł

Pircher Williams (50ml)
12,00 zł

Śliwowica Podbeskidzka 50% (50 ml)
12,00 zł

Śliwowica Podbeskidzka 72% (50 ml)
15,00 zł

RUM Stroh 80% (50ml
15,00 zł

