
 

Śniadania „Po krakosku” 

( 08:00-12:00 )  

 

Szakszuka vege             25 zł  

( sos pomidorowy , szpinak, jajko, kolendra ) 

Szakszuka z boczkiem           25 zł 

( sos pomidorowy, boczek, jajko, kolendra ) 

 

Jajecznica z 3-ech jajek na maśle ze szczypiorkiem      18 zł 

Jajecznica z 3-ech jajek na boczku         18 zł 

Omlet z 3-ech jajek z warzywami i szpinakiem      19 zł 

 

Śniadanie angielskie            29 zł 

( boczek, frankfurterki, jajka sadzone, fasolka w pomidorkach, pieczarki, pieczony pomidor ) 

Śniadanie polskie            29 zł 

( kiełbasa biała, ser żółty, szynka, pasta jajeczna, ogórek małosolny, chrzan, musztarda miodowa )  

 

Bajgiel z łososiem wędzonym          25 zł 

( biały serek ze szczypiorkiem, łosoś wędzony, rukola, kapary ) 

Bajgiel z boczkiem i z jajkiem sadzonym        24 zł 

 

Croissant z mascarpone z domową konfiturą z czarnej porzeczki   19 zł 

 

Smoothie – mango  ( jabłko, seler naciowy, mięta )      19 zł 

Smoothie – banan  (  masło orzechowe, płatki owsiane )     16 zł 

Smoothie – jarmuż  (  szpinak, imbir, jabłko )      16 zł 

 

  



PRZYSTAWKI 

Tatar wołowy      33 zł

(pikle, musztarda, masło truflowe, 

majonez pietruszkowy, bagietka korzenna) 

Carpaccio z buraka    28 zł 

(kozi ser, rukola, orzechy włoskie, balsamico)  

ZUPY  

Kwaśnica na żeberku wędzonym  

z młodymi ziemniakiem    14 zł

Chłodnik litewski     16 zł

Domowy rosół  

z makaronem i mięsiwem  18 zł

Żur na swojskimi zakwasie  21 zł

(pierożki z białą kiełbasą i z chrzanem, jajko) 

Zupa grzybowa z łazankami    16 zł 

SAŁATKI 

Tradycyjna sałatka cezar    28 zł

Sałatka z karmelizowaną gruszką  29 zł 

(orzechy, ser gorgonzola) 

DLA  NAJMŁODSZYCH 

Domowa zupa pomidorowa    12 zł 

z makaronem  

Panierowany filet z kurczaka    27 zł

(frytki, surówka z marchewki) 

Pierogi z serem i owocami    26 zł 

NASZE  SPECJAŁY 

Mega schabowy     44 zł

(schab, karkówka, młoda kapusta,  

 młode ziemniaki ) 

Konfitowana noga z kaczki   39 zł

(kluski śląskie, kapusta modra, sos śliwkowy)  

Tradycyjna maczanka „Po krakosku”  33 zł

(pieczona karkówka, ogórek kiszony,  

bułka domowa)  

Korytko Szefa      95 zł

✓ golonko wieprzowe  

✓ żeberko wieprzowe  

✓ pierogi ruskie oraz z mięsem (20 szt.) 

✓ mini schabowe ( 2 szt.) 

✓ młoda kapusta 

✓ ogórek kiszony  

✓ frytki  

✓ panierowane polędwiczki 

✓ ziemniaki z gzikiem 

 

DESERY 

Tradycyjny sernik z sosem truskawkowym 18 zł

Torcik czekoladowo-orzechowy   18 zł 

(sos wiśniowy / lody miętowe)  

Deser dnia  

szczegóły u kelnera  

DANIA  GŁÓWNE 

Tradycyjny kotlet schabowy    32 zł 

(schab, młoda kapusta, młode ziemniaki)  

Pieczone żeberko wieprzowe   34 zł

(talarki ziemniaczane, coleslaw) 

Policzki wołowe w sosie demi glace  41 zł  

(kopytka ziemniaczane, glazurowane buraczki) 

Pierś z kurczaka sous vide 

 z młodymi warzywami    33 zł 

Stek z antrykotu     46 zł  

(sos pieprzowy, ziemniak pieczony, mix sałat) 

Stek z dorsza      36 zł 

(puree marchewkowe, fasolka szparagowa, 

kalafior na palonym maśle )  

Placki ziemniaczane z gulaszem   38 zł 

(ogórek kiszony, kwaśna śmietana) 

Placki ziemniaczane z sosem grzybowym 35 zł

Pierogi z mięsem,     27 zł  

z boczkiem i cebulką  

Pierogi ruskie,     26 zł

z cebulką i dymka  

Pierogi z kapustą i grzybami   26 zł

Micha pierogów     43 zł 



NAPOJE  GORĄCE 

Herbata        8 zł

(czarna, earl grey, owocowa, zielona, 

 rumianek, mięta) 

Kawa czarna       8 zł

Espresso       8 zł

Espresso double    10 zł

Kawa biała       9 zł

(mleko: 3,2 %, bez laktozy, sojowe) 

Latte      14 zł

Cappuccino      12 zł 

NAPOJE  ZIMNE 

Lemoniada  300 ml       9 zł

( cytrynowa, malinowa, czarny bez ) 

Lemoniada  1000 ml   19 zł

( cytrynowa, malinowa, czarny bez ) 

Pepsi, Pepsi Max       8 zł

Ice Tea Lipton         8 zł 

( cytrynowa, brzoskwiniowa ) 

Woda mineralna 300 ml   7 zł

( gazowana / niegazowana) 

SOKI 

Sok wyciskany  300 ml   14 zł

( pomarańczowy, grejpfrutowy, mix) 

Sok owocowy  200 ml      8 zł

( różne smaki ) 

WINO 

Regionalne wino wytrawne  

czerwone / białe  125 ml  15 zł

Regionalne wino wytrawne 

czerwone / białe   750 ml   65 zł

Regionalne wino półsłodkie 

różowe    125 ml   15 zł

Regionalne wino półsłodkie  

różowe     750 ml   65 zł

Wino Domu Marka Kondrata  

Czerwone / białe  150 ml   18 zł

Wino Domu Marka Kondrata  

Czerwone / białe  500ml    35zł 

PIWO 

Okocim Export lany 0,3 l      8 zł

Okocim Export lany 0,5 l   12 zł

Budweiser Original  0,5 l   14 zł

Erdinger Weissbier 0,5 l   15 zł

Staropramen Premium 0,5 l   14 zł

Tenczynek 0,5 l    14 zł

Okocim 0% 0,5 l    12 zł

Sok do piwa      1 zł 

WÓDKA 

Bocian 40 ml / 0,5 l       9 zł / 80 zł

Nalewki regionalne 40 ml    10 zł 

WHISKY 

Ballantines Scotch 40 ml/0,5 12 zł / 110 zł

Jim Beam 40 ml / 0,5l 12 zł / 110 zł

Jack Daniels no.7 40 ml / 0,5 16 zł / 170 zł

The Glenlivet   40 ml/0,5 l 16 zł / 170 zł

Dewar’s  True Scotch 12 Y40 ml   17zł

Dewar’s  True Scotch 12 Y0,5 l            180 zł

Chivas Gegal 12 Y 40 ml  17 zł

Chivas Gegal 12 Y 0,5 l            180 zł 


