
Menu



Wszystkie dania przygotowywane są ze świeżych składników, specjalnie pod zamówienie.  
Dlatego też orientacyjny czas oczekiwania na danie wynosi 30-60minut.  

W szczególnych przypadkach może być dłuższy.

All courses are made with a fresh ingridients and cooked to order,  
that is why aproximate waiting time is between 30-60 minutes.  

In some cases it can take longer.

JAGNIĘCINA Z BESKIDÓW / MOUNTAIN LAMB

Specjalnością naszej kuchni są dania z jagnięciny, która pochodzi od lokalnego hodowcy,  
który specjalnie dla nas dba o jakość mięsa.  

Produkt ten został wpisany na listę produktów tradycyjnych województwa śląskiego.

Lamb in our menu comes directly from a local farmer who ensure the meat quality standards are met.  
The product is certified.
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Przystawka / Starter
CARPACCIO Z COMBRA JAGNIĘCEGO   26 zł
ser z Koniakowa / rukola / kapary / oliwa z oliwek / biała pizza 
CARPACCIO MADE OF LAMB MEET / cheese from Koniaków / rucola / capars / olive oil / foccacia

Zupy / Soups
ZUPA CZOSNKOWA NA WYWARZE Z JAGNIĘCINY   14 zł
ser z Koniakowa szynka z naszej wędzarni / jajko 
GARLIC SOUP MADE OF LAMB BOULION / chees from Koniaków / ham from our smokehouse/ egg

KWAŚNICA NA WĘDZONEJ JAGNIĘCINIE   14 zł
ziemniaki/ szarpane mięso 

SAUERKRAUT SOUP MADE ON SMOKED LAMB AND PORK RIBS  / potato / meet

Gania główne / Main course
COMBER JAGNIĘCY 180g   59 zł
boczek/ sos tymiankowy/ glazurowany burak/ ziemniak confit/ puree z pasternaku
SADDLE OF LAMB 180g / chees from Koniaków / rucola / capars / olive oil / foccacia

PIECZONA JAGNIĘCINA 200g   39 zł
marchewki/ sos tymiankowy/puree z pasternaku/ ziemniaki gratin 
ROAST LAMB 200g / carrots/ thyme dressing/parsnip puree/ au gratin potatos

BURGER JAGNIĘCY 200g   29 zł
własna bułka / konfitura z czerwonej cebuli / majonez z kolendrą / warzywa / frytki 
LAMB BURGER 200G / in-house bun / red onion marmolade / corander mayonnaise / vegetables / french fries

PIEROGI JAGNIĘCE   28 zł
świeżo mielony pieprz/ kwaśna śmietana 
LAMB DUMPLINGS  / onion/ ground pepper/ sour cream

PIZZA   25 zł
szarpana jagnięcina / sos pomidorowy / ser z koniakowa / ogórek kiszony / pory 
PIZZA / lamb meat / tomato sauce / koniaków cheese / pickled cucumber / leeks



Przystawki / Starters
REGIONALNE PRZEKĄSKI Z TRÓJWSI   26 zł
sery wędzone/ świeże i dojrzewające / wędliny z naszej wędzarni / domowy pasztet  
 / konfitura owocowa/ domowy smalec / chleb z naszego pieca 
REGIONAL SNACKS OF TRÓJWIEŚ / smoked, ripened and fresh cheeses / cured meat from our smokehouse 
/ pate / fruit jam / in-house lard / in-house bread

SER GRILLOWANY Z KONIAKOWA   16 zł
konfitura owocowa/ boczek z naszej wędzarni 
GRILLED CHEESE FROM KONIAKÓW / fruit jam / bacon from our smokehouse

ŁOSOŚ MARYNOWANY (GRAVLAX)   19 zł
cukinia/ burak/ majonez kolendrowy/ biała pizza 
SALMON GRAVLAX / zucchini/ betroat/ corander mayonnaise/ foccacia

TATAR WOŁOWY Z POLĘDWICY SEZONOWANEJ   32 zł
ser z Koniakowa/ marynowane rydze/ klasyczne dodatki/ chleb z naszego pieca 
STEAK TARTARE / Koniaków ripened cheese/ red pine mushrooms/ traditional add-ons/ in-house bread

Zupy / Soups
ROSÓŁ   12 zł
domowy makaron/ mięso z wywaru 
CHICKEN SOUP / in-house noodles/ meet

ZUPA GRZYBOWA   16 zł
krokiet ziemniaczany/ śmietana 
CREAM OF MUSHROOM SOUP / potato croquette / cream

ŻUREK NA ZAKWASIE   16 zł
kiełbasa/jajko 
COUR SOUP / sousage /egg

Gania główne / Main course
SCHAB Z KOŚCIĄ SMAŻONY NA SMALCU 300g   29 zł
regionalna  kapusta zasmażana /ziemniak confit 
BONE-IN PORK CHOP FRIED IN LARD 300G / regional fried cabbage /confit potato

PLACKI Z BLACHY   19 zł
boczek z naszej wędzarni/ kwaśna śmietana 
FLAT CAKES / bacon from our steak house/ sour cream

POLĘDWICZKA WIEPRZOWA 200g   34 zł
ziemniaki/ boczek/ puree jabłkowo-chrzanowe 
PIG SIRLOIN 200g / potatos/ bacon/ apple- horseradich puree

GOLONKO WIEPRZOWE W CIEMNYM PIWIE 400g   33 zł
kapusta czerwona z chrzanem 
PIG LEG BOILED IN PORTER BEER 400g / red cabbage with horseradich

GULASZ Z DZIKA   28 zł
/ placki z blachy / śmietana 
WILD PIG GOULASH  / flat cakes/ sour cream

*porcja na 2 osoby



WĄTRÓBKA 180g   23 zł
/ batat / kwaśna śmietana/  czerwona cebula/ kasza bulgur 
LIVER 180g / sweet potato/ sour cream/  red onion/ bulgur wheat

FILET Z KURCZAKA Z GRILLA 200g    26 zł
/ grillowane warzywa/ sos chardonnay/ frytki 
GRILLED CHICKEN BREAST 200g  / grilled vegetables/ chardonay dressing/french fries

KACZKA 200g   36 zł
/ glazurowane buraki / kopytka tymiankowe 
DUCK BREAST 200g / beetroot / thyme potato dumplings

UDKO Z GĘSI 270g   49 zł
/ gołąbek z kapusty czerwonej z boczkiem i żurawiną / polenta / sos marakuja 
GOOSE LEG 270g / red cabbage with bacon and cranberry/ polenta/ passion friut sos

PSTRĄG GRILLOWANY W CAŁOŚCI 300g   32 zł
/ frytki / zestaw surówek 
GRILLED TROUT 300g / / french fries/ salad mix

POLĘDWICA Z DORSZA 180g    37 zł
/ czarna soczewica/ szpinak/ skorzonera/ sezam czarny 
CODFISH SIRLOIN 180g / black lentils/ spinach/ salsefy/black sesame

ROLADA WOŁOWA 200g   32 zł
/ kluski/ czerwona kapusta/ sos własny 
BEEF ROULADE 200g / boiled dough/ red cabbage/ in house dressing

Steki i Burgery / Steaks and Burgers
POLĘDWICA WOŁOWA 200g   59 zł
fasolka szparagowa z czosnkiem , ziemniaki gratin 
SIRLOIN STEAK 200g / green beans with garlic, au gratin potato

ANTRYKOT SEZONOWANY 290g   64 zł
warzywa grillowane, frytki 
SEASONED ENTRECOTE 290g / grilled vegetables, french fries

BURGER WOŁOWY/ DROBIOWY 200g   29 zł
własna bułka, grillowany boczek z naszej wędzarni, pomidor, ogórek, sos z ogórka kiszonego, frytki 
BEEF / CHICKEN BURGER 200g / in-house bun, bacon from our smokehouse, koniaków cheese,  
vegetables, cucumber dressing,  french fries

Danie na zamówienie / Dish to order
TOMA HAWK 800-1200g   150 zł
grillowane warzywa , ziemniaki w mundurkach 
TOMA HAWK STEAK 800-1200g  / grilled vegetables / potatos



Pierogi, Makarony, Pizza / Dumplings, Pasta, Pizza

PIEROGI Z BRYNDZĄ I ZIEMNIAKAMI   23 zł
boczek z naszej wędzarni, majeranek 
SHEEP MILK CHEESE & POTATO DUMPLINGS / bacon from our steakhouse, marjoran

CZARNE TAGLIATELLE Z OWOCAMI MORZA   39 zł
imbir, koper włoski, sos sojowy 
BLACK TAGLIATELLE WITH SEAFOOD / ginger,  fennel, soja souce

TAGLIATELLE Z BOROWIKAMI I KURCZAKIEM   29 zł
śmietana, ser grana padano 
TAGLIATELLE WITH CHICKEN AND MUSHROOMS / sour cream, grana padano cheese

PENNE Z WARZYWAMI I ŁOSOSIEM   37 zł
śmietana 
PENNE WITH SALMON AND VEGETABLES / sour cream

PIZZA Z KIEŁBASĄ   24 zł
sos pomidorowy, ser z koniakowa, boczniaki, duszona cebula 
PIZZA, SAUSAGE / tomato sauce,  koniaków cheese,  pleurotus mushrooms, onion

PIZZA Z SZYNKĄ Z NASZEJ WĘDZARNI   23 zł
sos pomidorowy, ser z koniakowa, pieczarki 
PIZZA, HAM FROM OUR SMOKEHOUSE / tomato sauce, koniaków cheese,  mushrooms

PIZZA WEGETARIAŃSKA   22 zł
sos pomidorowy,  mozzarella, pomidor, rukola, ocet balsamiczny 
VEGE PIZZA / tomato souce, mozzarella cheese, tomato, rucola, balsamic vinegar

Sałaty / Salads
Do każdej sałaty podajemy białą pizzę / All salads are served with foccacia

SAŁATA Z TRADYCYJNYM SEREM Z KONIAKOWA     20 zł
pomidor koktajlowy/ ogórek piklowany/ oliwki/ sos miodowy-musztardowy 
SALAD WITH TRADITIONAL KONIAKÓW CHEESE  / cherry tomatoes/ cucumber/ olives/ honey- mustard dressing

SAŁATA Z KURCZAKIEM GRILLOWANYM   26 zł
sałaty/ kurczak grillowany/ ser pleśniowy/ glazurowana gruszka/ pomidor koktajlowy/ zielony ogórek/ sos miodowo- 
musztardowy
SALAD WITH GRILLED CHICKEN / salads/ grilled chicken/ blue cheese / pear/ cucumber dressing/ cherry tomatoes/

SAŁATA Z WOLNO PIECZONYM ROSTBEFEM   24 zł
sałaty/wolno pieczony rostbef/pomidor koktajlowy/piklowany ogórek/ sos miodowo musztardowy 
SALAD WITH SLOW-ROASTED BEEF / salads/slow-roasted beef/ honey- mustard dressing /cherry tomatoes/ pickled



Dla dzieci  / For kids
POMIDOROWA   9 zł
/ domowy makaron 
TOMATO SOUP / in house noodles

KURCZAKI PANIEROWANE W PANKO   14 zł
frytki/ marchewka 
CHICKEN BREADED IN / french fries / carrots

PIZZA   12 zł
/ sos pomidorowy / ser 
PIZZA / tomato souce/ cheese

SPAGHETTI Z MIĘSEM WIEPRZOWYM MIELONYM   14 zł
spaghetti / mięso wieprzowe mielone / sos pomidorowy
SPAGHETTI / meet/ tomato souce

NALEŚNIKI 2szt. Z DŻEMEM LUB NUTELLĄ   12 zł
PANCAKES 2PC WITH MARMOLADE OR NUTELLA CREAM

Dodatki / Food additive
CHLEBA Z NASZEGO PIECA   6 zł
IN HOUSE BREAD

FRYTKI   6 zł
FRENCH FRIES  

FASOLKA SZPARAGOWA   6 zł
GREEN BEANS WITH GARLIC 

ZESTAW SURÓWEK   8 zł
MIX SALAD

BIAŁA PIZZA   8 zł
FOCCACIA

POLENTA    8 zł
POLENTA 

GRILOWANE WARZYWA   10 zł
GRILLED VEGETABLES

SOS   6 zł
chardonnay, pieprzowy, serowy, grzybowy 
DRESSING / chardonnay, pepper, cheese, mushrooms

KETCHUP/MUSZTARDA/CHRZAN   4 zł
KETCHUP/ MUSTARD/ HORSERADISCH 



Desery  / Desserts
W restauracji znajduje się cukiernia, wszystkie ciasta które posiadamy w ofercie zostały wykonane przez naszych cukierników,  

w związku z dużą rotacją tych produktów zapraszamy do witryny, gdzie można wybrać te desery, które są dostępne w danym dniu.

Our restaurant has own confectionery, all deserts which we have in offer were mad by our confectioners,  
due to the fact that we change our offer very often, we would like to invite guestes to our glass-case which is located next to the bar,  

to choose some deserts which are in today offer.

Lody  / Ice creams
LODY O SMAKU BIAŁEJ I CIEMNEJ CZEKOLADY    14 zł
z prażonymi orzechami i polewą czekoladową 
WHITE AND DARK CHOCOLATE ICE CREAM  / with roasted nuts and chocolate glaze

LODY O SMAKU JOGURTOWYM I KARMELOWYM Z SOLĄ HIMALAJSKĄ    14 zł
z owocami i bitą śmietańą 
YOGURT AND CARAMEL FLAVORED ICE CREAM WITH HIMALYAN SALT / fruits and whipped cream

SORBET MANGO I TRUSKAWKA   14 zł
puree marakuja z świezymi owocami posypane kruszonką 
MANGO AND STRAWBERRY FLAVORED SORBET  / with passion fruit puree, fresh fruits and crumb brownie

LODY O SMAKU WANILIOWYM I OREO    14 zł
z kawałkami ciastka oreo, polewą czekoladową i bitą śmietaną 
VANILLA AND OREO FLAVORED ICE CREAM  / with oreo cookie pieces, chocotalte glaze and whipped cream

Do produkcji potraw, używamy składniki które mogą wywołać reakcje alergiczne.
Szczegółowe informacje posiada obsługa.

Food allergy notice: please be advised that food prepared here may contain ingridients that might cause allergic reactions. 
For more information, please ask a member of our staff.

Napoje gorące / Hot beverages
ESPRESSO    7 zł

ESPRESSO DOPPIO    9 zł

AMERICANO    7 zł

CAPPUCINO    8 zł

LATTE    9 zł

KAWA PARZONA   7 zł
BREWED COFFE

KAWA MROŻONA KLASYCZNA / KARMELOWA   9 zł / 11 zł
ICE COFFE CLASSIC / CARAMEL 

GORĄCA CZEKOLADA   12 zł
HOT CHOCOLATE

HERBATA RICHMONT   10 zł
RICHMONT TEA  



HERBATA DOMOWA ZIELONA Z IMBIREM    12 zł
i konfiturą  z cytryny  
IN HOUSE TEA GREEN WITH GINGER / dried lemon, lemon marmalade

HERBATA DOMOWA MALINOWA Z LIPĄ    12 zł
konfitura malinowa, suszone owoce 
IN HOUSE TEA LINDEN / dried fruits, honey, cranberry marmalade

HERBATA DOMOWA Z RUMEM   16 zł
miód, cytryna, grejfrut, rum, cynamon 
IN HOUSE TEA WITH RUM / honey, lemon, graperfruit, rum, cinamone

HERBATA DOMOWA Z MIĘTA I CYTRUSAMI   12 zł
konfitura malinowa, miód, suszone owoce 
IN HOUSE TEA WITH MINT / raspberry marmalade, honey, dried fruits

Napoje zimne / Cold beverages
COCA COLA 0,25l    6 zł

COCA COLA ZERO 0,25l    6 zł

FANTA 0,25l    6 zł

SPRITE 0,25l    6 zł

KINLEY TONIC WATER 0,25l    6 zł

NATURALNA WODA MINERALNA NIEGAZOWANA  0,33l / 0,7l     5 zł / 9 zł
MINERAL WATER 

NATURALNA WODA MINERALNA GAZOWANA  0,33l / 0,7l     5 zł / 9 zł
MINERAL SPARKLING WATER

FUZETEA LEMON    6 zł

FUZETEA PEACH    6 zł

CAPPY 0,25l    6 zł
pomarańczowy, jabłkowy, multiwitamina, porzeczkowy, grejpfrutowy, pomidorowy 
CAPPY 0,25L  / orange, apple, multivitamine, blueberry, grapefruit, tomato

BURN ENERGY DRINK 0,25l    10 zł

Soki wyciskane, Smoothie / Fresh juice, Smoothie
POMARAŃCZOWY 250 ml   10 zł
ORANGE 250 ml 

GREJFPRUTOWY 250 ml    10 zł
GRAPEFRUIT 250 ml 

MARCHEW / JABŁKO 250ml   10 zł
CARROT / APPLE  250 ml 

SMOOTHIE ANANASOWE   14 zł
PINEAPPLE SMOOTHIE 

SMOOTHIE Z MANGO   14 zł
MANGO SMOOTHIE

SMOOTHIE ZE SZPINAKU   12 zł
SPINACH SMOOTHIE 


