Szanowni Państwo
Nasza restauracja zlokalizowana jest w zabytkowym dawnym
Młynie Wodnym u podnóża wygasłego wulkanu góry Wielisławki.
Oferujemy naszym gościom dwie sale: Sala Kominkowa na
parterze oraz Sala Młyńska na pierwszym piętrze.
W zimie gości ogrzewa kominek, a w letnie dni przyjemnie chłodzi
klimatyzacja.
Na każdym piętrze pozostawiliśmy stare, zabytkowe urządzenia
młyńskie żeby oddać klimat tego miejsca
Oferujemy dania kuchni polskiej, europejskiej, wegańskiej i
wegetariańskiej.
Na życzenie gości przygotowujemy również dania specjalne.
Naszą specjalnością jest gęsina
Mamy również dania dla najmłodszych. Dzieci z pewnością nie
będą się u nas nudzić. Mają do dyspozycji plac zabaw.
Latem zapraszamy do ogródka letniego.
Nasza restauracja może przyjąć 24 osoby w Sali Kominkowej oraz
42 osoby w Sali Młyńskiej.
W ogródku letnim może przebywać nawet ok. 40 os.
Organizujemy przyjęcia okolicznościowe: imprezy rodzinne,
integracyjne, spotkania biznesowe itp.…
Czas oczekiwania na dania w naszej restauracji waha się
od 20 min. do nawet 1h w zależności od obłożenia.

1.

Zboża zawierające gluten (tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszenica
orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe) oraz produkty pochodne.

2.

Skorupiaki i produkty pochodne.

3.

Jaja i produkty pochodne.

4.

Ryby i produkty pochodne.

5.

Orzeszki ziemne (orzeszki arachidowe) i produkty pochodne.

6.

Soja i produkty pochodne.

7.

Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą).

8.

Orzechy, tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy
nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy
pistacjowe, orzechy makadamia lub orzechy Queensland i produkty
pochodne.

9.

Seler i produkty pochodne.

10.

Gorczyca i produkty pochodne.

11.

Nasiona sezamu i produkty pochodne.

12.

Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l
w przeliczeniu na SO2

13.

Łubin i produkty pochodne.

14.

Mięczaki i produkty pochodne.

PROSIMY ZAWSZE PYTAĆ CZY W DANYM DANIU SĄ ALERGENY

Żołądki gęsie w sosie własnym
z kubkiem żurku na gęsinie 1, 9
32,00 zł

Pierś z gęsi 1, 3, 7
pierogi ukraińskie, konfitura z czerwonej cebuli, sos śliwkowy

68,00 zł

Noga gęsia 1 (dostępna okazjonalnie, prosimy pytać obsługę)
Kluski śląskie lub kasza, czerwona kapusta z jabłkiem na ciepło,
ciemny sos z pieprzem marynowanym

72,00 zł

Pierogi gęsinowe

1, 3

z cebulką, z chutneyem jabłkowym, śliwkowym lubgruszkowym

35,00 zł

Sałatka z piersią z gęsi 8
Mx sałat z przewagą roszponki, pomidorki koktajlowe,
plastry gruszki, granat, orzechy, owocowy sos vinaigrette

42,00 zł

ZUPA SEZONOWA
(prosimy pytać obsługę o dostępność)

Od 16 zł - 18,00 zł
ZUPA GULASZOWA WOŁOWA 1
20,00 zł
FLACZKI WOŁOWE

1

20,00 zł
ZUPA RYBNA 4, 9
23,00 zł
ROSÓŁ Z MAKARONEM 1, 3, 9
(rosół z min. 4 rodzajów mięs, dostępny w weekendy)

18,00 zł
ROSÓŁ Z KOŁDUNAMI 1, 3, 9
(rosół z min. 3 rodzajów mięs, kołduny z gęsiną
dostępny w weekendy)

20,00 zł
Żołądki gęsie w sosie własnym
z kubkiem żurku1, 9 na gęsinie
32,00 zł

PIERŚ Z GĘSI 1, 3, 7
pierogi ruskie, konfitura z czerwonej cebuli, sos śliwkowy

68,00 zł
NOGA GĘSIA 1 (dostępna okazjonalnie, prosimy pytać obsługę)
Kluski śląskie lub kasza, czerwona kapusta z jabłkiem na ciepło,
ciemny sos z pieprzem marynowanym

72,00 zł
POLĘDWICZKA WIEPRZOWA
przyrządzana w niskiej temperaturze
sos grzybowy 7, ziemniaki opiekane, bukiet surówek

45,00 zł
ZIOŁOWY FILET Z KURCZAKA
przyrządzany w niskiej temperaturze
sos porowo-serowy, kasza bulgur 1, warzywa grillowane

35,00 zł
KOTLET SCHABOWY 1, 3
ziemniaki opiekane, kapusta zasmażana

35,00 zł
ZRAZ WOŁOWY 9, 10
sos pieczeniowy 1 kluski śląskie 1,3, buraczki

45,00 zł
PSTRĄG 1, 4
frytki, bukiet surówek, masło czosnkowe, cytryna

45,00 zł

PIEROGI GĘSINOWE

1, 3

z cebulką, z chutneyem jabłkowym lub śliwkowym

35,00 zł
PIEROGI Z MIĘSEM I CEBULKĄ 1, 3
25,00 zł
PIEROGI UKRAIŃSKIE Z CEBULKĄ1, 3, 7
25,00 zł
PIEROGI WEGAŃSKIE np. z ciecierzycą1
(prosimy pytać obsługę)

25,00 zł

„KAWAŁECZKI Z KURECZKI” 1, 3
panierowane kawałki kurczaka z frytkami

22,00 zł

PIEROGI OWOCOWE (6 szt.) 1, 3, 7
z musem owocowym i bita śmietaną

25,00 zł

NALEŚNIKI 1, 3, 7
z domową konfiturą lub nutellą, bita śmietana – 2 szt.

18,00 zł

Sałatka z piersią z gęsi i grzanką 1, 10
Mix sałat z przewagą roszponki, pomidorki koktajlowe,
plastry gruszki, granat, orzechy 8 , twaróg wędzony, sos miętowy
lub owocowy sos vinaigrette

42,00 zł
Sałatka z grillowanym kurczakiem i grzanką 1, 10
Mix sałat i warzyw, grillowany kurczak, owocowy sos vinaigrette

30,00 zł
Sałatka z grillowaną polędwiczką wieprzową i grzanką 1, 10
Mix sałat i warzyw, grillowana polędwiczka, owocowy sos vinaigrette

32,00 zł

Sałatka z oscypkiem i grzanką 1, 7, 10
Mix sałat i warzyw, oscypki, żurawina, sos vinaigrette

30,00 zł

Gołąbki wegańskie i zestaw surówek 1, 9
różne kasze, warzywa dobrze przyprawione w liścia zawinięte,
sos grzybowy lub inny dostępny w menu

35,00 zł

Pierogi wegańskie np. z ciecierzycą 1
(prosimy pytać obsługę)

25,00 zł

Zestaw piwosza 1, 3, 7,
serki panierowane, krążki cebulowe, nuggetsy, frytki

30,00 zł

Zestaw surówek 1
9,00 zł

Mix sałat,
9,00 zł

Warzywa na parze, warzywa grillowane
9,00 zł

Frytki, ziemniaki opiekane, ziemniaki z wody, kluski śląskie
10,00 zł

Ryż, kasza gryczana, kasza bulgur …
10,00 zł

Śmietana kwaśna 7, ketchup, majonez, musztarda, chrzan
4 zł

Szarlotka 1, 3, 7
z lodami waniliowymi i bitą śmietaną
18,00 zł

Sernik z musem owocowym 1, 3, 7
18,00 zł

Lody z owocami i bitą śmietaną 7
17,00 zł

Crème brûlée 3, 7
17,00 zł

Panna cotta
z musem owocowym i słonym karmelem

17,00 zł

Winno-lazurowa gruszka 7, 8
podawana z gorącą czekoladą, orzechami,
gałką lodów waniliowych i bitą śmietaną

20,00 zł

Gorąca czekolada z bitą śmietaną
(dostępna jesienią i zimą)

18,00 zł

Kawa czarna
8,00 zł

Espresso
8,00 zł

Podwójne Espresso
10,00 zł

Kawa biała
9,00 zł

Cappuccino
10,00 zł

Cafe Latte
12,00 zł

Herbata Sir William`s
czarna, earl grey, owocowa, zielona

8,00 zł

Gorąca czekolada z bitą śmietaną
(dostępna jesienią i zimą)

18,00 zł
Miód do herbaty
5,00 zł

Domowy kompot
7,00 zł

Kawa mrożona z gałką lodów waniliowych i bitą śmietaną
(dostępna latem)

16,00 zł

Coca cola, sprite, fanta, tonic, fuzetea (0,2l)
8,00 zł

Soki: pomarańczowy, jabłkowy, grejpfrutowy,
pomidorowy, porzeczkowy (0,2l)

7,00 zł

Woda niegazowana, woda gazowana, (0,33l)
(Wojcieszowianka)
6,00 zł

Piwa bezalkoholowe
Lech Free, Rohozec, Łomża

10,00 zł

PIWO BECZKOWE
LECH Pils – 0,3l

8,00 zł

LECH Pils – 0,5l

10,00 zł

Sok do piwa

2,00 zł

RZEMIEŚLNICZY ROCH

PILS, IPA, APA, PSZENICZNE, CIEMNE

13,00 zł

POZOSTAŁE
LWÓWEK Książęcy (0,5l)
LWÓWEK Jankes (0,5l)
LWÓWEK Pszeniczny (0,5l)
LWÓWEK Malinowy (0,5l)

11,00 zł
13,00 zł
13,00 zł
13,00 zł

ROHOZEC ciemny (0,5l)
ROHOZEC Skalak (0,5l)

10,00 zł
10,00 zł

Piwa bezalkoholowe (0,5l)

10,00 zł

Lech Free, Rohozec, Łomża 0,5%

WÓDKA CZYSTA: Żubrówka Biała, Bols,
Żołądkowa Gorzka, Soplica (50ml)
50 ml: 8,00 zł
butelka 0,5l: 50,00 zł

WÓDKA CZYSTA: Finlandia, Absolut (50ml)
50 ml: 10,00 zł
butelka 0,5l: 70,00 zł

WHISKEY
JOHNNIE WALKER RED LABEL (50ml)
15,00 zł
BALLANTINE`S (50ml)
15,00 zł
TULLAMORE DEW IRISH WHISKEY (50ml)
18,00 zł

Miodula Staropolska (50ml)
20,00 zł

Nalewki (malinowa, wiśniowa …) (50ml)
15,00 zł

Wiśniówka Góralska (50 ml)
15,00 zł

SPATEA Liqueur (50ml)
(idealny do herbaty)
15,00 zł

Śliwowica Podbeskidzka 50% (50 ml)
20,00 zł

Śliwowica Podbeskidzka 72% (50 ml)
25,00 zł
Likier Karkonoski 40% (50 ml)
15,00 zł

