wydajemy do końca dnia
bo w Bieszczadach nigdy nie wiesz
kiedy zastanie Cię poranek ;)

30.00

30.00

30.00

30.00

15.00
30.00

wydajemy do końca dnia
bo w Bieszczadach nigdy nie wiesz
kiedy zastanie Cię poranek ;)
karta śniadań dostępna przy barze

Borowikowa
Barszcz Ukraiński

10.00

14.00/18.00
14.00/18.00
12.00/16.00
12.00/16.00

Rosół lub Pomidorowa

12.00/16.00

Pstrąg pieczony, zawinięty w boczku podany z batatami,
ziemniakami truflowymi i porem duszonym na maśle

52.00

burgery
36.00
42.00

z frytkami steak house

30.00

32.00
38.00

dwa duże opiekane pierogi z ciasta razowego podane z sosem czosnkowym
i kapustką naszej roboty, pyszny farsz z ziemniaków, twarogu, boczku i cebulki

Knysze

30.00

Pielmieni z octem i śmietaną

30.00

wschodnioeuropejski przysmak nadziewany bryndzą
sos borowikowy, buraczki

ukraińskie pierożki - Пельмені- z mięsem i cebulką, gotowane
najlepiej smakują maczane w occie i śmietanie - dokładnie w tej kolejności

30.00

baran & dziczyzna
Pieczeń z Dzika

pieczona szynka dzika marynowana w ziołach, sos myśliwski
knysze z bryndzą, kapusta „pelustka” -Пелюстка

52,00
52,00

wybornie pachnąca wątróbka indycza z jabłkiem i cebulką
podana z pieczywem na gorącym żeliwnym talerzu

30.00

27.00
dwa grubo siekane kotlety baranie na cebulce z szaszłykiem warzywnym
(cukinia, bakłażan, pomidorki, ziemniaki, cebula) główka czosnku pieczona

Vege Krem dnia

o krem dnia prosimy pytać obsługę

Makaron po Bieszczadzku

30.00
25.00

wschodnioeuropejski przysmak nadziewany bryndzą
sos borowikowy, buraczki

Paluszki rybne w panierce

27.00

Sernik z wiśnią i bitą śmietaną

12.00

12.00/16.00

tagiatelle razowe z bryndzą oraz grubo krojone warzywa: cukinia, bakłażan
papryka, cebulka, pomidor koktajlowy

Knysze

frytki

30.00

Brownie w polewie czekoladowej
Deser zapiekany na ciepło
Wiśnia, gruszka i jabłko w syropie z cynamonem z dodatkiem kruszonki

15.00

Polecamy piwa regionalne
i rzemie lnicze
-

BRZEZINIAKOWE - premium LAGER
LITOVEL - ciemne / jasne - czeskie
ZAPOROWE SOLINA - pszeniczne
ZŁOTY BAŻANT - klasyczne
LEŻAJSK - jasne
ŻYWIEC BAŁY - pszeniczne
BIESZCZADOWE - jasne PALE-ALE

menu
Sezonowo polecamy LEMONIADĘ

6zł

butelka szklana
6zł
6zł
6zł
6zł
JAŁOWIEC - premium/żurawina/pokrzywa

8zł

5zł

