


W przypadku zamówienia dania przez osobę dorosłą doliczamy  
100% do ceny dania.

In case of order the dish by an adult, we add 100 %  
to the price of the dish. 

MENU DZIECIĘCE  
JUST FOR KIDS MENU
Rosołek 
Traditional bouillon soup with boiled beef & chicken, 
served with pasta    

Zupka dnia 
Soup of the day

Chrupiące polędwiczki drobiowe z kremowym  
puree ziemniaczanym / frytkami i mizerią / marchewką 
Crispy chicken tenderloin with puree / fries 
& cucumber salad / carrot

Paluszki rybne serwowane z frytkami   
/ puree ziemniaczane oraz marchewka /mizeria  
Fish mini fingers served with french fries 
/ puree & carrot / cucumber salad 

Pierożki ruskie 5 szt. 
Dumplings with cottage cheese, potatoes & onion 5 pcs

Kopytka ze słodką śmietaną 
Polish gnocchi with sweet cream

Lody owocowe w wafelku - 3 gałki do wyboru 
śmietankowe/czekoladowe/truskawkowe/waniliowe
Ice cream - Choice of 3 scoops
cream/chocolate/strawberry/vanilla

Soczyste mięso, 100% wołowina, jest średnio wysmażone. Jeżeli życzą sobie Państwo inny stopień wysmażenia prosimy o poinformowanie obsługi.  
100 % fresh beef is hot & juicy. The meat is cooked medium. If you wish that we cook the meat to a different degree, please inform us.

SERWUJEMY OD 17:00 | SERVED FROM 5:00 P.M.

Siekany tatar wołowy z dodatkami  
Beef tartare with adds

Krewetki z musem mango oraz pomidorkami cherry serwowane z grzanką 
Shrimps with mango mousse & cherry tomatoes, served with herb toast

Grillowany ser camembert z sosem żurawinowym i rukolą 
Grilled camembert with cranberry sauce & arugula

Pikantne pierogi drobiowe z warzywami - smażone 5 szt./5 pcs. 
Spicy chicken dumplings with vegetables - fried  

PRZYSTAWKI APPETIZERS

SERWUJEMY OD 17:00 | SERVED FROM 5:00 P.M.

Makaron penne z kurczakiem, pesto bazyliowym i pomidorkami, parmezan 
Penne pasta with chicken, basil pesto & cherry tomatoes, Parmesan

Makaron czarny tagliatelle z krewetkami i pomidorkami cherry  
Black tagliatelle pasta with shrimps & cherry tomatoes

MAKARONY PASTA

Classic burger   z frytkami / with french fries 

Cheese & Bacon burger   z frytkami / with french fries 

Greek burger   z frytkami / with french fries 

Fish burger   z frytkami / with french fries 

BURGER SERWUJEMY OD 17:00 | SERVED FROM 5:00 P.M.

FRYTKI FRENCH FRIES
Klasyczne Classic Z batatów sweet potatoes 



OCEŃ NAS NA /  RATE US ON

PIEROGI DUMPLINGS

Z serem na słodko   
With sweet cottage cheese 

Ruskie 
With cottage cheese, potatoes & onion  

Z mięsem 
With meat  

Z kapustą i grzybami  
With cabbage & mushrooms 

Z gęsiną 
With goose 

Ze szpinakiem  
With spinach 

Kresowe z wątróbką i kaszą gryczaną   
With liver & buckwheat

Z jagnięciną 
With lamb

Pikantne drobiowe z warzywami - smażone 5 szt./5 pcs.
Spicy chicken dumplings with vegetables - fried  10 szt./10 pcs. 

Wegetariańskie - smażone  5 szt./5 pcs.  
Vegetarian - fried 10 szt./10 pcs. 

ZUPA DNIA 
Soup of the day 

DANIE DNIA  
Dish of the day

OCEŃ NAS NA /  RATE US ON

SAŁATKI SALADS
Z kozim serem i burakiem  
With goat cheese & beetroot

Z grillowanym kurczakiem z chipsem z bekonu, jajkiem i parmezanem 
With grilled chicken with bacon chips, egg & Parmesan cheese

Z wędzonym łososiem  
With smoked salmon

Z panierowanym serem camembert 
With breaded camembert cheese

Z gruszką i serem gorgonzola  
With pear & gorgonzola cheese

Z grillowanym serem halloumi i orzechami  
With grilled halloumi cheese & nuts

Z grillowanymi krewetkami i mango 
With grilled shrimps & mango



OCEŃ NAS NA /  RATE US ON OCEŃ NAS NA /  RATE US ON

SPECJAŁY WARZELNIANE
WARZELNIA’S SPECIALTY SPECJAŁY WARZELNIANE

WARZELNIA’S SPECIALTY 

CESARSKIE 
ŻEBERKA
SERWOWANE Z ZIEMNIAKAMI OPIEKANYMI  
I OGÓRKIEM KISZONYM

KRÓLEWSKIE 
KACZKI

KACZKA PO WIELICKU     
z sosem grzybowym, kopytkami i sałatką
DUCK WITH MUSHROOM SAUCE 
with polish gnocchi & salad

KACZKA PO POLSKU z pieczonym jabłkiem, kopytkami  
DUCK with baked apple, polish gnocchi

KACZKA SARMATY   
z sosem żurawinowym, ziemniakami opiekanymi i surówką
SARMAT DUCK 
with cranberry sauce, roasted potatoes & salad  

KACZKA PO KRAKOWSKU dla 2 - 3 osób z dodatkami 
THE WHOLE DUCK for 2 - 3 people with adds 

W SOSIE SŁODKO – OSTRYM   
RIBS WITH SWEET-SPICY SAUCE 

W SOSIE BARBECUE  
RIBS IN BARBECUE SAUCE 

W SOSIE Z CHRZANEM I MUSZTARDĄ       
RIBS IN SAUCE WITH HORSERADISH & MUSTARD

STEK Z ŁOSOSIA   
z grillowanymi warzywami     
SALMON STEAK   
with grilled vegetables

PIECZONY PSTRĄG KRUSZAKA DŁUŻSZY CZAS OCZEKIWANIA - OK. 30 MIN 
z masełkiem, frytkami klasycznymi lub frytkami z batatów  
KRUSZAKA’S BAKED TROUT
with butter, classic fries or sweet potato fries

ZAPIEKANY KURCZAK SZAFARZA    
z grillowanymi szparagami, serem, podane z frytkami
SZAFARZ’S - ROASTED CHICKEN  
with grilled asparagus & cheese with fries

KOTLET DE’ VOLAILLE  
z frytkami i surówką  
CUTLET DE ’VOLAILLE 
with fries & salad

KOTLET NACZELNIKA ERAZMA  
serwowany z jajkiem sadzonym, ziemniakami i kapustą zasmażaną 
BREADED PORK CHOP 
served with egg, potatoes & fried cabbage







Deser dnia  
Dessert of the day

Tarta z mascarpone i konfiturą  
Mascarpone tart with homemade jam

Beza z musem mango i owocami   
Meringue with mango mousse and fruits

Szarlotka z lodami  
Hot apple pie with ice cream

Domowy sernik ze słonym karmelem  
Homemade cheesecake with salty caramel

Sezonowe owoce pod kruszonką z gałka lodów waniliowych     
Crumble with seasonal fruit & a scoop of vanilla ice cream  

Lody 
Ice Cream
3 gałki: czekoladowe, truskawkowe, waniliowe
3 scoops: chocolate, strawberry, vanilla

OCEŃ NAS NA /  RATE US ON

DESERY DESSERTS


