
Zupy 
 

 

 

Krem z dyni z prażonymi pestkami             18,00 zł 

i oliwą tymiankową  

(Alergeny: pestki dyni ) 

 

 

 

Orientalny bulion z grzybami i warzywami  

z dodatkiem soczystych pielmieni                     26,00 zł                                   

(Alergeny: gluten, laktoza, seler, sezam)  

 

 

 

Barszcz czerwony z uszkami                                          20,00 zł 

        z nadzieniem mięsno - grzybowym  

(Alergeny: gluten, laktoza, seler, sezam)  

 

 

 



Przystawki 
 

      

Bieszczadzkie sery z konfiturą  

z żurawiny ,karmelizowaną gruszką  

i chrupiącą chałką               33,00 zł 

( Alergeny :jajko, gluten, laktoza) 

 

 

Tatar z siekanej polędwicy wołowej                               46,00 zł

  

z marynowanymi grzybami z lokalnych lasów                  

( Alergeny :jajko, grzyby)   

   

 

Chrupiąca sałatka z karmelizowanym  

kozim serem, gruszką i malinami                                    37,00 zł 

( Alergeny :gluten, laktoza, orzechy) 

 

 

Grillowane warzywa z wołowiną i parmezanem  

z sosem słodko- pikantnym                                    36,00 zł                                         

( Alergeny :laktoza, ryba, jajka ) 



Dania główne 

 

Pstrąg smażony z czosnkiem niedźwiedzim  

z frytkami  

i surówką z białej kapusty                                     49,00 zł 

( Alergeny :gluten, laktoza, ryba) 

 

Noga z kaczki z bazyliowymi kluskami   

i sosem jeżynowym                                                          54,00 zł 

( Alergeny :gluten , jajko ) 

 

Pieczone golonko wieprzowe   

podany na zasmażanej kapuście   

z pieczonymi ziemniakami                                               51,00 zł 

( Alergeny :gorczyca , chrzan ) 

 

Placki po bieszczadzku  

z gulaszem wieprzowym                                                 33,00 zł   

( Alergeny :gluten, laktoza, seler, gorczyca ) 

 

Tradycyjny kotlet schabowy  

z ziemniakami i zasmażaną kapustą                             39,00 zł 

( Alergeny : gluten, laktoza, jajko) 



Desery 

 

Lody ananasowe podane w ananasie z owocami            26,00 zł 

( Alergeny :laktoza) 

 

Lody kokosowe podane w kokosie z owocami         25,00 zł 

( Alergeny :laktoza) 

 

Lody cytrynowe podane w cytrynie  

z musem z leśnych jagód             23,00 zł 

( Alergeny :laktoza) 

 

Pavlova z karmelizowanymi owocami ,  

kremem mascarpone i ziemią jadalną                               26,00 zł  

(Alergeny :jajko, laktoza)       

 

Sernik  domowy z musem truskawkowym                      25,00 zł 

(Alergeny: jajko, gluten, laktoza)  

 

Szarlotka jabłkowa na ciepło  

z lodami waniliowymi                                             24,00 zł 

(Alergeny: jajko, gluten, laktoza) 



Podkarpackie smaki 

 

 

Chrupiące racuszki ziemniaczane z pestkami  

dyni i słonecznika, podane z ciepłym wędzonym  

pstrągiem oraz konfiturą z czerwonej cebuli            42,00 zł 

(Alergeny: gluten, jajko, laktoza, gorczyca, ryba, orzechy)  

 

Bieszczadzka Zalewajka z chrupiącymi  

ziemniakami, kwaśną śmietaną i świeżo  

krojonym szczypiorkiem                                                  32,00 zł 

( Alergeny :gluten, laktoza, seler )                                                                           

 

Gołąbki łemkowskie z sosem  

cebulowo – ogórkowym                     28,00 zł 

( Alergeny :laktoza ) 

  

Pierogi z dziczyzny z sosem grzybowym  

z bieszczadzkich lasów                35,00 zł                                              

(Alergeny: gluten, jajko, laktoza)  

 



 

 Dania wegetariańskie 
 

 

 

Makaron Spaghetti z cukinią  

i suszonymi pomidorami                                                   28,00 zł 

( Alergeny :gluten, jajko, laktoza) 

 

 

Pappardelle z borowikami  

w sosie śmietanowym                                                       31,00 zł                                                                                                    

(Alergeny: gluten, jajko, laktoza) 

 

 

Pierogi bojkowskie  z kaszą  

polane pieczonym masełkiem                            25,00 zł  

(Alergeny: gluten, jajko, laktoza)  

 

 

 



Menu dla dzieci 

 

Domowy rosół  z makaronem  

i gotowaną marchewką                     14,00 zł 

( Alergeny :jajko, gluten, seler ) 

 

Pierogi z twarożkiem i ziemniakami  

z masełkiem                                                                       18,00 zł  

(Alergeny: gluten, laktoza, jajko)   

 

Stripsy z kurczaka  

z frytkami i marchewką                                                    24,00 zł   

(Alergeny: gluten, laktoza, jajko, orzechy)       

 

  Naleśniki biszkoptowe  

        z kremem czekoladowym i bananem                             15,00 zł   

(Alergeny: gluten, laktoza, jajko, orzechy)               

                             

       Naleśniki biszkoptowe z dżemem truskawkowym             13,00 zł   

(Alergeny: gluten, laktoza, jajko)               

 



Napoje gorące 
 

 

 

Kawa z ekspresu czarna            10,00 zł 

Kawa z ekspresu biała            12,00 zł 

Espresso               10,00 zł 

Espresso doppio                        12,00 zł 

Latte               16,00 zł 

Cappuccino              16,00 zł 

Kawa mrożona z lodami            20,00 zł 

Herbata czarna                       8,00 zł 

Herbata owocowa              9,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 



Napoje zimne 

 

Soki Cappy 

Pomarańczowy 0,25l                          8,00 zł 

Multiwitamina 0,25l                          8,00 zł 

Grejpfrutowy 0,25l                  8,00 zł 

Jabłkowy 0,25l                           8,00 zł 

Czarna porzeczka 0,25l                 8,00 zł 

 

 

Woda Kropla Beskidu 0,33l             7,00 zł 

Woda Kropla Beskidu 0,5l                    10,00 zł 

Coca-Cola 0,25l                        8,00 zł 

Sprite 0,25l                8,00 zł 

Tonic Kinley 0,25l              8,00 zł 

Fanta 0,25l               8,00 zł 

Lemoniada domowa 0,25l                     8,00 zł 

Lemoniada domowa 1l                   20,00 zł

   

 



Wina 

 
Grzaniec z wina             200 ml          16,00 zł 

        400 ml           22,00 zł 

 

Wódki regionalne 

 

Zbożowa CARPATIA 40%           0,5l 85,00 zł   40ml 10,00 zł 

Miodowa CARPATIA 38%          0,5l 85,00 zł   40ml 10,00 zł 

Tarninowa CARPATIA 38%  0,5l 85,00 zł   40ml 10,00 zł 

Nalewka CARPATIA 30%: 

❖ na owocach pigwowca   0,5l 85,00 zł  40 ml 10,00 zł 

❖ na owocach maliny   0,5l 85,00 zł        40ml 10,00 zł 

❖ na owocach czarnego bzu          0,5l 85,00 zł       40 ml 10,00 zł 

❖ dereń na śliwowicy                       0,5l 85,00 zł       40 ml 10,00 zł 

❖ malina na śliwowicy                    0,5l 85,00 zł       40 ml 10,00 zł 

❖ aronia na śliwowicy                     0,5l 85,00 zł       40 ml 10,00 zł 

 

Samogon czysty  

CARPATIA 50%     0,5l 90,00 zł  40ml 10,00 zł 

Samogon palony  

CARPATIA 52%     0,5l 90,00 zł  40ml 10,00 zł 



 

Drinki bezalkoholowe 

                 

Zachód Słońca                 14,00 zł  
(sok pomarańczowy, grenadina, kruszony lód) 

Letnie orzeźwienie               14,00  zł  
(Srite, syrop Blue Curacao, cytryna, lód) 

Apple Mojito                16,00 zł  
(sok jabłkowy, sok z limonki, świeża mięta, cukier trzcinowy, kruszony lód) 

 

 

 

Drinki alkoholowe 

 

Mojito                   28,00 zł  
(rum, sok z limonki, świeża mięta, tonic mojito, cukier trzcinowy, kruszony lód) 

Blue Lagoon                  22,00 zł  
(likier blue curacao, wódka, cytryna, Sprite) 

Sex on the beach                          26,00 zł  
(sok pomarańczowy, likier brzoskwiniowy, malibu, wódka, grenadina, kruszony lód) 

 

 

 



Piwo lane 

 

Leżajsk 0,5 l                10,00 zł 

Leżajsk 0,3 l                 7,00 zł 

Żywiec Biały 0,5 l                      10,00 zł 

Żywiec Biały 0,3 l               7,00 zł 

Piwo butelkowe 

 

Leżajsk Pełne 0,5l               10,00 zł 

Żywiec 0,5l                10,00 zł 

Żywiec Bezalkoholowe 0,5l                      10,00 zł 

Żywiec IPA 0,5l                       10,00 zł 

Żywiec Porter 0,5l                       10,00 zł 

Heineken 0,5l                        13,00 zł 

Warka Radler 0% 0,5l  (różne smaki)                            10,00 zł 

Piwo regionalne Duch Sanu 0,5l                                 16,00 zł 

          

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się w barze z dostępną ofertą piw  

regionalnych z browarów  Duch Sanu oraz Ursa Maior 

 

 



 

 

 

 


