


Szef kuchni poleca

Pstrąg Smażony,okraszony masłem czosnkowym,

podawany z opiekanymi ziemniaczkami oraz

surówką z białej kapusty ............... 36 zł

Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym,

podawane z ziemniakami duszonymi na maśle

 i bukietem sałat ............... 36 zł

Kotlet schabowy w złocistej panierce, podawany 

z ziemniaczkamiopiekanymi 

oraz kapustą zasmażaną ............... 28 zł

Kotlet drobiowy w złocistej panierce, podawany 

z frytkami oraz zestawem surówek ............... 28 zł

Grillowana pierś kurczęca zapieczona 

z serem i pieczarkami, 

polana sosem żurawinowym,

podawana z ryżem i bukietem sałat ............... 30 zł



Placek po bieszczadzku z gulaszem wieprzowym, 

podawany z ogórkiem kiszonym ............... 26 zł

Kartacze z mięsem wołowym, okraszone cebulką, 

podawane na kapuście zasmażanej ............... 26 zł

Pierogi z dziczyzną podawane

 na sosie borowikowym ............... 28 zł

Rydze duszone w śmietanie, 

podawane z wiejskim chlebem ............... 28 zł

Pierogi Biesisko

Duże opiekane pierogi z farszem ziemniaczanym

 z serem i boczkiem, 

podane z sosem czosnkowym

 i bukietem sałat ............... 17 zł

  



Zestawy Śniadaniowe

Zestaw I ............... 18 zł 

Jajecznica na maśle/szynce, pomidor, ogórek,

ser żółty, szynka, masło, pieczywo, kawa/herbata

Zestaw II ............... 18 zł

Jajka sadzone na boczku (2 szt.), pomidor, ogórek,

ser żółty, szynka, masło, pieczywo, kawa/herbata

Zestaw III ............... 18 zł

Omlet z warzywami, pomidor, ogórek,ser żółty,

szynka, masło, pieczywo, kawa/herbara

Zestaw IV ............... 18 zł

Parówki/parówki zapiekane z serem, pomidor, 

ogórek, ser żółty, szynka, masło,

 pieczywo, kawa/herbata

Płatki kukurydziane z mlekiem           8 zł



Zupy

Zupa z Borowików ............... 14 zł

Kwaśnica na żeberku ............... 12 zł

Barszcz ukraiński ............... 12 zł

Żurek Staropolski ............... 12 zł

Rosół z kury ............... 10 zł

z makaronem



Dania dla Dzieci

Nuggetsy z kurczaka podawane  ...............18 zł

z frytkami i surówką z marchewki.

Naleśniki z serem polane ............... 18 zł

polewą czekoladową z bitą śmietaną

Naleśniki z konfiturą ............... 18 zł

i bitą śmietaną



Desery

Szarlotka na ciepło ............... 15 zł

z lodami

Lody waniliowe ............... 15 zł

z gorącymi malinami z bitą śmietaną

Puchar lodów z owocami ............... 18 zł

i bitą śmietaną



DRINKI

SZARLOTKA ............... 12 zł

50 ml bison grass

sok jabłkowy

lód

GRANT’S RED FIRE ............... 15 zł

50 ml grand’s

10 ml soplica wiśniowa

100 ml schweppes tonic

ZIELONA LATARNIA ............... 17 zł

50 ml tequila

40 ml soku jabłkowego

40 ml soku pomarańczowego

15 ml blue curacao

TĘCZOWY ............... 17 zł

70 ml vermut

70 ml soku pomarańczowego

20 ml soku cytrynowego

30 ml blue curacao



NAPOJE GORĄCE

Kawa z ekspresu.................7 zł
Kawa Rozpuszczalna..........6 zł
Kawa parzona..................5 zł
Kawa cappuccino............7 zł
Czekolada na gorąco.......6 zł
Kawa latte ........................10 zł
Kawa mrożona..................10 zł

NA CHŁODNE DNI

Piwo grzane.................10 zł
Wino grzane.................8 zł 

NAPOJE ZIMNE

Pepsi, pepsi light 0,2 L.......4 zł
Mirinda 0,2 L......................4 zł
7 Up 0,2 L .........................4 zł
Schweppes tonic 0,2 L .....4 zł

Woda mineralna gazowana 0,2 L .....3 zł
Woda mineralna niegazowana 0,2 L ......3 zł

SOK But. 0,2 L ..........3 zł
- jabłkowy

- pomarańczowy
- czarna porzeczka

- grapefruit
- pomidorowy 



PIWA REGIONALNE
BIESZCZADOWE:

Jasne ............... 10 zł
Piekielnie czarne ............... 10 zł

Ipa ............... 10 zł
Dzika malina ............... 10 zł
Dzika jeżyna ............... 10 zł

Miodowa ............... 10 zł
Mocne ............... 10 zł

PIWA REGIONALNE
WETLINER:

Solina (pils) ............... 10 zł
Bukowe Berdo (mocne) ............... 10 zł
Mgły sanu (przeniczne) ............... 10 zł

Czarna (ciemne) ............... 10 zł

PIWO LANE

Leżajsk 0,5 L ............... 7 zł
Leżajsk 0,3 L ............... 5 zł
Żywiec 0,5 L ............... 7 zł
Żywiec 0,3 L ............... 5 zł

Piwa butelkowe
Leżajsk ............... 6 zł
Żywiec ............... 6 zł

EB ............... 6 zł
Lech Free (bezalkoholowe) ............... 6 zł


