
Przystawki /  Appetizers  

 Pajda chleba z domowym smalcem i ogórkami kwaszonymi
Bread home with homemade lard and cucumber 

10 pln cena po rabacie 5 pln

 Deska serów i wędlin z suszonymi owocami 
Board of cheeses and cold meats

                                             42 pln cena po rabacie 21 pln

 Wątróbka drobiowa na prażonych jabłkach, grzanka i sos winny
Chicken liver on the roasted apples, toast and wine sauce 

         19 pln cena po rabacie 9,50 pln

Zupy/   Soups  

 Cebulowa na wywarze mięsnym, winem i grzankami z serem
Onion soup on meat broth, wine and toast with cheese

10 pln cena po rabacie 5 pln

 Żurek wiejski na własnym zakwasie z kiełbasą, boczkiem i jajkiem
Polish soups own sourdough  with sausage, bacon and fried egg 

12 pln cena po rabacie 6 pln

Sałatki/   Salads  

 Sałatka Cezar na sałacie rzymskiej z pomidorkami koktajlowymi, grzankami,
kurczakiem lub krewetkami i sosem Cezar

Caesar salad on a bed of lettuce with cherry tomatoes rome, croutons, chicken or shrimp
and Caesar sauce

19 pln / 28pln cena po rabacie 9,50 pln/14 pln
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Dania główne/   Main dishes  

 Filet z kurczaka z sosem kaparowym na śmietanie podawany z puree
ziemniaczanym i marchewką glazurowaną z miodem

Chicken fillet with caper sauce with sour cream, served with mashed potatoes and carrots
glazed with honey

28 Pln cena po rabacie 14 pln

 Ćwiartka kaczki podana z modrą kapustą, domowymi pyzami drożdżowymi i
pieczonym jabłkiem

1/4 the duck served with red cabbage, homemade macaroni and baked apple
39 pln cena po rabacie 19,50 pln

Schabowy Gajowa 12, panierawny kotlet ze schabu i karkówki,  podany z
ziemniakami gotowanymi i mizerią

Pork chop pork chop, Gajowa 12  breaded, served with boiled potatoes and cucumber
salad 

36 pln cena po rabacie 18 pln

 Dzwonko z łososia podane na puree ziemniaczano-koperkowym, sos cytrynowy i mix sałat
Salmon served with pureed sauce, lemon sauce and mixed greens

45 pln cena po rabacie 22,50 pln

 Burger classic, bułka pszenna własnego wypieku, sałata, mięso wołowe, ser Cheddar, ogórek
konserwowy, pomidor, domowe frytki stekowe

Classic Burger, wheat baking your own bread, lettuce, beef, Cheddar cheese, pickle, tomato,
homemade french fries

                                                                   24 pln cena po rabacie 12 pln

Desery/   Desserts  

 Lody karmelowe domowej produkcji, gorące wiśnie i bita śmietana
Caramel ice cream home-made, hot cherries and whipped cream

14 pln cena po rabacie 7 pln

 Ciasto z naszej Pracowni Gajowa 12/ Homemade cake

10 pln cena po rabacie 5 pln

Kręgielnia 30 pln / h za 1 tor po rabacie 15 pln za h za 1 tor
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