
Coś specjalnego 

1. Danie szefa (250-300 g)   38 zł
dwa kawałki schabu z grilla zapiekane z serem camembert i pomidorem ,

sos grzybowy, kluski śląskie i sałatka wiosenna

2. Golonko wiedeńskie (700–900 g)   39 zł
 podawane z ziemniakami opiekanymi

i kapustą zasmażaną

3. WINER SZNYCEL (30 cm)    29 zł
podawany z sałatką ziemniaczaną lub frytkami

4. Gicz jagnięca  (160g)    46 zł
podawana z ziemniakami opiekanymi i kapustą zasmażaną

5. Odlotowa Uczta 1kg   26 zł
Skrzydełka pikantne w panierce „Trzech Braci”

6. Łosoś  JURAJSKI (250g)   65 zł
z sosem koperkowym,ziemniakami puree,

zestawem surówek 

7. Stek z polędwicy   64 zł
 na grzance czosnkowej z sosem salsa zapiekany serem



STEKI (350-550g)

T-BONE    52 zł

RIB EY    49 zł

ANGUS    59 zł

DODATKI DO WYBORU :

Ziemniaki opiekane 5 zł

Frytki z batata 10 zł

Ziemniaki pieczone w maśle czosnkowym 7 zł

Kolba kukurydzy 7 zł

Sos z zielonego pieprzu 5 zł

Sos czosnkowy 4 zł

Sos salsa 5 zł

Sos chili 5 zł

Sałatka Colesław 6 zł



Przystawki 100–300 g 
1. Befsztyk tatarski „PIAST”   32 zł

2. Śledź  w śmietanie lub oleju  11 zł

3. Ser camembert z żurawiną    12 zł

 Szef kuchni poleca

3. Krewetki tygrysie „ ARMANDO”    29 zł

9 sztuk krewetek duszonych na maśle czosnkowym podawanych z grzankami

Zupy 300g

1. Rosół Franza Josefa  (rosół z naleśnikiem lekko pikantnym)    10 zł

2. Rosół z makaronem    10 zł 

3. Barszcz z krokietem    10 zł

4. Gulasz wołowy    14 zł

5. Krem pomidorowy z bazylią   12 zł

7. Krem z borowików    12 zł

8. Żurek z jajkiem    12 zł 

9. Flaki wołowe    14 zł

10. Zupa cygańska   14 zł



Mięsa 

1. Posmak lasu (170–200 g)   39 zł

polędwiczki z grilla z sosem grzybowym, placki z blachy,zestaw surówek

2. Grillowany stek z kurczaka (170–200 g)   27 zł

 frytki,zestaw surówek 

3. Kotlet schabowy z kością (170 -180 g.)   26 zł

smażony na smalcu,ziemniaki,mizeria  

4. Rolada wołowa, kluski śląskie, modra kapusta   32 zł

Ryby i owoce morza

1. Pstrąg smażony na maśle  (200 g)   28 zł

 faszerowany pietruszką, frytki, zestaw surówek

2. Dorsz w cieście naleśnikowym (200 g) 36 zł

ziemniaki pieczone na maśle czosnkowym, zestaw surówek

3. Krewetki „TRZECH BRACI” 9 szt.  36 zł

krewetki tygrysie duszone z mlekiem kokosowym podawane z ryżem i dodatkami



Makarony
1. Spaghetti z krewetkami      29 zł

2. Tagiatelle z kurczakiem i borowikami    26 zł

3. Penne w sosie serowo-brokułowym    21 zł

4. Penne mexicano    24 zł

pomidor, papryka, cebula, grillowany boczek, kurczak, oliwki, czosnek

5. Tagiatelle z łososiem w marynacie limonkowej   32 zł

Dania z ryżu 
1. Risotto z kurczakiem i borowikami 26 zł

2. Risotto wegetariańskie (pieczarki, cebula, papryka, pomidor) 19 zł

5. Risotto z łososiem w marynacie limonkowej   29 zł

Dla najmłodszych
1. Pierożki z owocami     14 zł

2. Uczta Cypiska  15 zł (mini kotlecik, frytki, marchewka)

Sałatki z pałeczkami
1. Caprese    19 zł

pomidory, bazylia, mozzarella, oliwki czarne, olej z pestek dyni, słonecznik prażony

2. Armando z grzankami     26 zł

grillowany kurczak, pomarańcza, mix sałat, ser gorgonzola, gruszka ,

orzechy włoskie, sos

3. Grecka    21 zł

sałata, oliwki, pomidor, ogórek, papryka, ser feta

4. Ambrozja    29 zł

  mix sałat, kozi ser, pomidor,czerwona cebula, sos winegrette

5. Krewetka mix    28 zł

mix sałat, krewetki, pomidor, cebula, papryczki chili



Dania bezmięsne
1. Naleśniki Papaya 2 szt. 19 zł

naleśniki ze szpinakiem i serem fetą

2. Ser smażony, frytki, surówka, sos czosnkowy 25 zł

3. Placki z blachy ze szpinakiem   18 zł

Pierogi 9 szt.
1. Pierogi ruskie     18 zł

      2. Pierogi z kaszą gryczaną !!!    17 zł

    3. Pierogi z kapustą i grzybami    16 zł

  4.Pierogi z kapustą i mięsem     15 zł

5. Pierogi z mięsem     19 zł

  6. Pierogi z truskawkami     16 zł

  7. Pierogi z borówkami !!!     20zł

  8. Pierogi ze szpinakiem     19  zł

 9. Pierogi z rydzami !!!     24 zł

 10. Pierogi z pieczarkami    18zł

11. Pierogi z jabłkami     15 zł

Placki
( z blachy/z patelni )

 1. Placek po węgiersku    21 zł

                                   z gulaszem wołowym          

2. Placek drwala   24 zł

kotlet schabowy, kapusta zasmażana

3. Placki ze śmietaną   14 zł

4. Placki tzatziki     16 zł

  ser żółty, sos czosnkowy



Pizza
32 / 45 cm

1. Margherita     14.50 zł / 19 zł

sos pomidorowy, ser

2. Pieczarkowa     16,50 zł / 23 zł

sos, ser, pieczarki

3. Standard      16,50 zł / 23 zł

sos, ser, szynka

4. Węgierski smaczek     20,50 zł / 28 zł

sos, ser mozarella, ser gouda,papryka kolorowa, salami

5. Leszko    22,50 zł / 31 zł

sos, ser, pieczarki, salami, papryka, szynka

6. Serowa     22,50zł / 31 zł

sos, 3 rodzaje sera (camembert,mozzarella, blue)

7. Bolko     23,50 / 32 zł

sos, ser, pieczarki, cebula, papryka,kukurydza, szynka,

8. Farmerska    21,50 zł / 30 zł

sos, ser, cebula, papryka, kurczak

9. Wiejska     20,50 zł / 29 zł

sos, ser, pieczarki, boczek, cebula

10. Wiosenna    21,50 zł / 29 zł

sos, ser, kalafior, brokuły, kukurydza,pomidor, marchew

11. Rybka     19,50 zł / 27 zł

sos, ser, tuńczyk, oliwki

12.Cieszko     22,50zł / 30 zł

sos, ser, pieczarki, oliwki, łosoś wędzony, cebula

13. Czarci oddech    24,50 zł / 33 zł

sos, ser, kurczak na ostro,papryka jalapeno, pieczarki



14. Tropical    20,50 zł / 29 zł

sos, ser, kurczak, ananas

15. Swojska     18,50 zł / 27zł

sos, ser, szynka, pieczarki

16.Zielona     21,50 zł / 29 zł

sos, ser, szpinak, jajko, czosnek

17. Majorska      22 zł / 31 zł

sos, ser, kapary, krewetki, pomidor, czosnek

18. Koko    24,50 zł / 34 zł

sos, ser, szynka, salami, kukurydza,pomidor, tabasco, boczek, papryczki jalapeno

19. House    23,50 zł / 33 zł

sos, ser, szynka, boczek, salami, pieczarki

20. Frutti di mare    24,50 zł / 33 zł

sos, ser, owoce morza, czosnek

21. Caprese     20,50zł / 30 zł

sos, ser, ser mozzarella, pomidor, rukola



Surówki

Marchew      5 zł 

Mizeria      4 zł

Czerwona kapusta      4 zł

Kapusta zasmażana      5 zł

 Buraczki      5 zł 

Zestaw surówek     6 zł

Dodatki

Ziemniaki      4 zł

Ziemniaki opiekane      5 zł

Kluski śląskie      6 zł

Frytki      5 zł

Dufinki      5 zł

Ryż      4 zł

Szpinak      5 zł 

Pieczywo      2 zł

Chrzan      2 zł 

      Musztarda       2 zł 

  Ketchup      2 zł



  NAPOJE ZIMNE 0,20 ml

Kawa mrożona      9 zł

  Ice tea      6 zł  

Pepsi      5 zł

Mirinda      5 zł

7-up      5 zł

Tonic      5 zł

   Woda mineralna      5 zł  

Red-bull      9 zł

                                  

SOKI   0,20 ml

Pomarańczowy      5 zł

Grapefruitowy      5 zł

Porzeczkowy      5 zł

                                                           Jabłko      5 zł                                                        

Multiwitamina      5 zł 

Pomidorowy      6 zł

Ze  świeżych  pomarańczy      12 zł 

Z marchwi      10 zł



    NAPOJE GORĄCE  

Kawa latte macchiato      9 zł 

Kawa po irlandzku      10 zł

Kawa  po wiedeńsku     9 zł

Kawa parzona      5 zł

Kawa expres      6 zł

Kawa rozpuszczalna      5 zł

Kawa cappuccino      8 zł

Czekolada na gorąco      5 zł

Herbata z cytryną      5 zł

Herbata w dzbanku      8,00 zł

ZAPRASZAMY DO KARTY DESERÓW !!!


