PRZYSTAWKI:
Tatar wołowy
domowe pikle/ żółtko/ musztarda

28 zł

Domowe kiełbaski z jagnięciną
puree z dyni / konﬁtura z cebuli / sos demi glace

28 zł

Domowe kiełbaski z fasoli
puree z dyni / konﬁtura z cebuli / pesto bazyliowe

26 zł

ZUPY:
Zupa grzybowa z makaronem
grzyby / śmietana / makaron

16 zł

Krem z pieczonych pomidorów i papryki
kluseczki szpinakowe / oliwa bazyliowa

16 zł

Żurek na zakwasie
grillowany boczek / grzyby / jajko / majeranek

18 zł

DANIA GŁÓWNE:
Kotlet schabowy z kością smażony na smalcu
kapusta zasmażana / ziemniaki

35 zł

Filet z kurczaka
boczek / babka ziemniaczana / warzywa pieczone
/ sos tymiankowy

32 zł

Pstrąg z Ojcowa
ziemniak w mundurku / twarożek ze „Skały” / sałata / vinegret

38 zł

Zraz staropolski
kopytka / buraczki

38 zł

Maczanka po Krakowsku
warzywa pieczone / sos

28 zł

Falafel
puree ziemniaczane / warzywa pieczone / sos

27 zł

Placki ziemniaczane
gulasz a’la strogonow / ogórek kiszony

35 zł

Placki ziemniaczane
kwaśna śmietana ze ‘’Skały’’ / warzywa pieczone

25 zł

SAŁATKI:
Cezar z grillowanym kurczakiem
grillowany kurczak / boczek / sos anchois / parmezan / grzanka

33 zł

Grecka
pomidorki koktajlowe / ogórek / czerwona cebula
/ ser feta / oliwki / grzanka

30 zł

„Zielona zatoka”
sałata / ciecierzyca / komosa ryżowa / granat
/ dressing limonkowy / grzanka

30 zł

MENU DZIECIĘCE:
Pomidorowa z kluseczkami

8 zł

Rosół z makaronem (weekend)

8 zł

Nuggetsy z ﬁleta z kurczaka
frytki / surówka z marchewki

12 zł

Gnocchi z sosem malinowym

10 zł

Spaghetti w sosie pomidorowym

10 zł

Mini pizza 15 cm/śr

10 zł

Frytki stekowe 150 g

10 zł

DESERY:
Szarlotka na ciepło
sos angielski / lody waniliowe

18 zł

Sernik z sera wiejskiego ze ”Skały”
sos malinowy / beza

18 zł

Śliwki zapiekane pod kruszonką
kruszonka / gałka lodów

18 zł

Krem z białej czekolady
beza / sos malinowy

Lunch dnia: od poniedziałku do piątku w godz: 12:00 - 16:00
Zupa dnia, II danie – 25 zł

20 zł

BURGERY:
Burger wołowy
karmelizowana czerwona cebula / ogórek / frytki stekowe

30 zł

Burger wege
falafel / hummus / pikle / frytki stekowe

28 zł

ŚWIEŻE MAKARONY:
Makaron linguine
krewetki / pomidorki koktajlowe / szpinak

38 zł

Penne razowe
kurczak / szpinak / sos śmietanowy

32 zł

Spaghetti aglio olio
czosnek / chilli / oliwa

26 zł

Spaghetti bolonesse
wołowina / warzywa / sos pomidorowy

36 zł

Pierogi dnia / 10 szt

24 zł

PIZZA 32CM:
Margherita
sos pomidorowy / mozzarella di bufala / bazylia

20 zł

Capriciosa
sos pomidorowy / mozzarella di bufala / szynka parmeńska
/ pieczarki / oregano

26 zł

Zielona zatoka
sos czosnkowy / mozzarella di bufala / szpinak / brokuł
/ kapary / rukola

26 zł

Diabolo
sos pomidorowy / mozzarella di bufala / chorizo
/ jalapeno / peperoni / pieczarki

28 zł

Salami
sos pomidorowy / mozzarella di bufala / salami
/ peperoni / cebula / oregano

28 zł

HERBATY / KAWY:
Herbaty Richmont różne smaki

9 zł

Espresso

8 zł

Espresso dopio

9 zł

Kawa czarna / kawa biała

9 zł

Cappuccino

10 zł

Latte

12 zł

Irish coﬀe kawa / jameson whisky / bita śmietana

20 zł

Aﬀogato espresso / gałką lodów / bita śmietana

12 zł

Po wiedeńsku kawa / czekolada / mleko / bita śmietana

14 zł

Czekolada na gorąco

12 zł

NAPOJE ZIMNE:
Świeży sok owocowy pomarańczowy / grapefruit

12 zł

Lemoniada rzemiosło barmana

10 zł

Oranżada rzemiosło barmana

10 zł

Sok Toma 0,2 / jabłko / pomarańcza / czarna porzeczka

7 zł

Pepsi / pepsi zero / 7 up / mirinda / schweppes

7 zł

Lipton cytrynowy

7 zł

Woda Cisowianka Perlage gazowana / niegazowana

5 zł

SMOOTHIE:
Czerwony świt
marchew / jabłko / banan / sok z pomarańczy

12 zł

Truskawkowo – bananowe
ananas / banan / sok z pomarańczy / sok z cytryny

12 zł

Truskawkowo – anansowe
truskawka / anans / jogurt naturalny / sok z pomarańczy

12 zł

Szpinakowo-bananowy
szpinak / banan / jabłko / mleko

12 zł

Pietruszkowe
pietruszka / kiwi / pomarańcza

12 zł

Pomarańczowo-greipfrutowe
pomarańcza / greipfrut / sok z cytryny

12 zł

MENU WEEKENDOWE:
(w tygodniu na zamówienie)

Rosół z makaronem

15 zł

Kaczka pieczona / kopytka / kapusta modra

99 zł

Kaczka pieczona ½ / kopytka / kapusta modra

49 zł

Panna cotta / sos truskawkowy / beza

20 zł

Tiramisu / mascarpone / biszkopt / espresso / amaretto

20 zł

Informacje dla gości:

Czas oczekiwania na potrawy : 20-30 min
( przy dużym natężeniu ruchu czas oczekiwania
może się wydłużyć)
Zamówienia przyjmujemy do godz. 21:30
Do grup 8-osobowych lub większych
doliczany jest serwis 10%
Informacja o alergenach i recepturach
dostępna jest na życzenie klienta

PIWO LANE:
(Oryginalne piwo czeskie sprowadzane z browaru w Pilźnie)
Keg – pilsner urquell

0,3 l - 10 zł / 0,5 l - 12 zł

Keg – holba premium

0,3 l - 8 zł / 0,5 l - 10 zł

Piwo butelkowe Tenczynek – Kraft Regionalny

Staropramen - Czeskie piwo bezalkoholowe

0,5 l - 10 zł

Tenczynek Marakuja

0,5 l - 12 zł

Tenczynek Pils

0,5 l - 10 zł

Tenczynek Lager

0,5 l - 10 zł

Tenczynek Pszeniczne

0,5 l - 10 zł

Tenczynek Świeże nieﬁltrowane

0,5 l - 10 zł

Tenczynek Malinowe

0,5 l - 12 zł

Desperados

0,4 l - 12 zł

Koźlak dubeltowy

0,5 l - 12 zł

Cydr jabłkowy

0,3 l - 10 zł

Cydr gruszkowy

0,3 l - 10 zł

Dzieciom i młodzieży do 18 roku życia nie podajemy alkoholu.

KARTA WIN:
House wine:

150 ml

0,5 l

15 zł
Nos racines sauvignon blanc
Wino białe / wytrawne / francja / szczep: sauvignon blanc

45 zł

Orzeźwiające, młodzieńcze, o typowych aromatach cytrusów,
agrestu, liści porzeczek i trawy

15 zł
Nos racines merlot
Wino czerwone / wytrawne / francja / szczep: merlot

45 zł

Świetnie wykonane, gładkie, przyjazne, pełne nut soczystych
owoców leśnych i wiśni

Wina białe:
Messer del fauno pinot grigio
Wino białe /wytrawne / włochy / szczep : pinot grigio

butelka
80 zł

Zapach o zdecydowanie owocowym charakterze, a na pierwszym
planie akcent cytryny, grejpfruta, jabłka i brzoskwini, w smaku lekkie
i odświeżające

Ventisquero clasico chardonnay
Wino białe / wytrawne / chile / szczep: chardonnay

80 zł

Kolor jasno-złoty z zielonymi reﬂeksami, zapach pełen nut bananów,
ananasa i cytryn, na podniebieniu świeże, dobrze zbudowane,
soczyście owocowe

Tareni grillo
Wino białe / wytrawne / włochy / szczep: grillo

100 zł

Intensywny, kwiatowo-owocowy bukiet z akcentami brzoskwiń i limonki,
w smaku wytrawne, ciepłe, z dobrą strukturą, orzeźwiające

Malvasia del salento v5
Wino białe / półwytrawne / włochy / szczep: malvasia
Dominujące nuty to owoce tropikalne połączone z miodem i wanilią.
Usta uderzają świeżością i równowagą a jednocześnie miękkością.
Dobrze zbudowane, harmonijne i trwałe, przyjemne w piciu i delikatne

Dzieciom i młodzieży do 18 roku życia nie podajemy alkoholu.

120 zł

KARTA WIN:
Finca bacara sauvignon blanc
Wino białe wytrawne / hiszpania / szczep: sauvignon blanc

150 zł

Akcenty owoców tropikalnych, ananasa, mango do tego nuty grejpfruta,
limonki i cytryn. Usta pełne wigoru i świeżego orzeźwienia z wyraźnie
cytrusowym posmakiem

Santa carolina gran reserva chardonnay
Wino białe / wytrawne / chile / szczep: chardonnay

180 zł

Błyszczące, złote w kolorze, obﬁte zapachy ananasa, melona, mango,
słodkich cytrusów, kokosa, miodu, gałki muszkatołowej i wanilii, kremowe,
wręcz oleiste, skoncentrowane i wyraziste

Pellegrino moscato – vino liquoroso
Wino białe / słodkie / włochy / szczep: moscato

120 zł

Złoto-bursztynowa barwa, niezwykle aromatyczne kandyzowanymi
cytrusami, ananasem, brzoskwinią, prażonymi migdałami, karmelem i miodem

Jean de la fontaine brut
Wino białe / wytrawne / musujące

280 zł

Wysublimowany z nutami pieczonych jabłek, kwiatów i chlebowej skórki,
w ustach kremowy, czysty, świetnie skomponowany, orzeźwiający

100 ml
Dedicato prosecco millesimato extra dry
Wino białe / półwytrawne / musujące / włochy / szczep: glera
Lekkie, odświeżające i pełne wigoru. Owocowo – kwiatowy bukiet
z nutami jabłek, gruszek i moreli oraz akcentami akacji i bzu.
Na podniebieniu przyjemne musowanie z cytrusowym posmakiem

Dzieciom i młodzieży do 18 roku życia nie podajemy alkoholu.

20 zł

KARTA WIN:
Wina czerwone:

butelka
80 zł

Santa carolina cellar selection cabernet sauvignon
Wino czerwone / wytrawne / chile / szczep: cabernet sauvignon
Dominacja aromatów czerwonych owoców, malin, truskawek i kwiatów,
smak ciepły, świeży, z przyjemnym, rześkim posmakiem

90 zł

Almarosa primitivo
Wino czerwone / półwytrawne / włochy / szczep: primitivo
Ciemne i skoncentrowane. Dominują akcenty nalewki, lukrecji oraz malin.
Delikatnie słodkawe o aksamitnym posmaku

110 zł

Eaglehawk shiraz
Wino czerwone / wytrawne / australia / szczep: shiraz
Intensywnie owocowe aromaty czarnej porzeczki i ciemnych wiśni
plus dyskretna nuta cynamonu i goździków. Aksamitne, delikatne, średniej

budowy o wyważonej kwasowości, miękkich taninach i subtelnej nucie dębiny

130 zł
Poggio al casone ‘cinquantina’ chianti superiore
Wino czerwone / wytrawne / włochy / szczep: sangiovese, canaiolo
Intensywne, typowe dla gatunku wina nuty wiśni i ﬁołków, lekko pieprzne,
gładkie i orzeźwiające

Chateau pont de pierre
Wino czerwone / wytrawne / francja / szczep: 75% merlot,
25% cabernet franc

170 zł

Przyjemne akcenty konﬁtur i dojrzałych czerwonych owoców, z delikatnie
podkreśloną mineralnością i korzennością, złożone, gładkie i trwałe

Dzieciom i młodzieży do 18 roku życia nie podajemy alkoholu.

DRINKI:
Negroni campari, gin, martini rosso

22 zł

Aperol spritz aperol, prosecco

22 zł

Orange spritz
cointreau, prosecco, sok pomarańczowy, woda gazowana

22 zł

Tennis ball drink
sok z cytryny, sok z limonki, limoncello, prosecco

22 zł

Pink tonik beefeater pink, tonic

22 zł

Whisky sour
jack daniels, sok z cytryny, syrop cukrowy, białko jajka

22 zł

Espresso martini
cukier brązowy, kawa z ekspresu, kahlua wódka ﬁnlandia czysta

22 zł

Daiquiri sok z limonki, syrop cukrowy, bacardi white

22 zł

22 zł
After tennis game
malibu, passoa, blue curacao, ﬁnlandia czysta, 7 up, sok z cytryny

ALKOHOLE MOCNE:
Wódka

40 ml

Whiskey / bourbon

40 ml

Finlandia

8 zł

Jack daniel’s

16 zł

Finlandia cranberry

8 zł

Jack daniel’s honey

15 zł

Palace

8 zł

Gentleman jack

Biały bocian

8 zł

Jim beam

Ogiński

8 zł

Absolut blue

9 zł

Żubrówka bison grass

7 zł

Żołądkowa gorzka

9 zł

Wódka smakowa

40 ml

Whiskey

20 zł
15 zł
40 ml

Glenﬁddich 12 yrs

25 zł

Tullamore drew

13 zł

Tullamore 12 yo

25 zł

Tullamore 14 yo

32 zł

Soplica malinowa

7 zł

Chivas reval

18 zł

Soplica orzech laskowy

7 zł

Ballantine’s

10 zł

Soplica wiśniowa

7 zł

Soplica pigwowa

7 zł

Dzieciom i młodzieży do 18 roku życia nie podajemy alkoholu.

ALKOHOLE MOCNE:
Cognac / brandy

40 ml

Rum

40 ml

Metaxa 5*

10 zł

Kraken

18 zł

Metaxa 7*

15 zł

Havana extra 7 y

16 zł

Remy Martin XO

79 zł

Bacardi carta blanca

10 zł

Remy Martin V.S.O.P.

30 zł

Bacardi carta negra

10 zł

Remy Martin

60 zł
Likiery

Accord Royal 1738
Hennessy

30 zł

Hennessy X.O

99 zł

Stock XO

18 zł

Stock 84 V.S.O.P.

10 zł

Martell V.S.O.P

32 zł

Martell V.S

22 zł

Gin

40 ml

40 ml

Amaretto

10 zł

Aperol aperitivo

12 zł

Campari bitter

14 zł

Bols blue

10 zł

Cointreau

15 zł

Jagermeister

12 zł

Passoa

10 zł

Bailey’s irish

10 zł

Hendrick’s

25 zł

Sheridan’s

12 zł

Bombay

15 zł

Adwokaat

8 zł

Beefeater

12 zł

Krupnik

8 zł

Beefeater pink

12 zł

Becherovka

10 zł

Limoncello

12 zł

Tequila

40 ml

Olmeca gold

16 zł

Olmeca silver

15 zł

Vermout

Śliwowice

40 ml

Podbeskidzka 50%

18 zł

Podbeskidzka 72%

18 zł

100 ml
Miody pitne

100 ml

Martini bianco

10 zł

Martini extra dry

10 zł

Jadwiga – półtorak

39 zł

Martini rosso

10 zł

Krupiowski – dwójniak

12 zł

Bernardyński – trójniak

8 zł

Dzieciom i młodzieży do 18 roku życia nie podajemy alkoholu.

