
LEDNICKIE

WROTA

LEDNICKIE

WROTA

                      Miłosław Pilzner  0,5 l.........................................   6,00 zł  

Miłosław Marcowe  0,5 l...................................... 6,00 zł  

 Fortuna Wiśnia 0,5 l ............................................ 8,00 zł

INNE ALKOHOLE

Aperitif

Martini Bianco..............................................
Campari ........................................................
Bacardi Superior .........................................

Whisky

Johny Walker Black 12 Y ............................
Johny Walker Red ......................................
Ballantines ...................................................
Ballantines 12 Y ..........................................
Chivas Regal 12 Y ........................................
Jack Daniels .................................................
Jack Daniels Gentelmen ............................

Brandy
Metaxa ***** ...............................................

Wódki
Finlandia .......................
Absolut .........................
Wyborowa ....................
Żubrówka czarna..........

100 ml 10,00 zł
40 ml 10,00 zł
40 ml 10,00 zł

40 ml 18,00 zł
40 ml 12,00 zł
40 ml 12,00 zł
40 ml 18,00 zł
40 ml 20,00 zł
40 ml 14,00 zł
40 ml 20,00 zł

40 ml 12,00 zł

0,5 l 60,00 zł
0,5 l 55,00 zł
0,5 l 50,00 zł
0,5 l 60,00 zł

PIWA I CYDRY
W BROWARZE WARZONE

40 ml 10,00 zł
40 ml 9,00 zł
40 ml 8,00 zł

40 ml 10,00 zł

CAMPARI ORANGE  (campari 40 ml, sok 
pomarańczowy, pomarańcz) .................................
MOJITO DRINK (rum bacardi 40 ml, syrop 
cukrowy, woda gazowana, mięta, cytryna) ........
MARTINI DRY (gin 60 ml, wytrawny 
wermut 100 ml, oliwki) ...........................................
DAIQUIRI (rum bacardi 40 ml, sok z cytryny) ......
KRWAWA MARY (wódka 40 ml, sok cytrynowy,
sok pomidorowy, sól, pieprz, tabasco) ................
CUBA LIBRE (rum bacardi 40 ml, coca cola, sok
cytrynowy) ................................................................
WŚCIEKŁY PIES (wódka 40 ml, syrop 
malinowy, tabasco) .................................................
JOHNY WALKER RED + DODATEK (JWR 40 ml, 
sprite/coca cola/ tonic/ wybrany sok/ lód) ..........

 16,00 zł

16,00 zł

20,00 zł
12,00 zł

14,00 zł

16,00 zł

12,00 zł

17,00 zł

KOKTAJLE ALKOHOLOWE

Warka Radler cytryna „0%”  0,5 l ....................... 8,00 zł

Wyborny napój alkoholowy wytwarzany z dojrzałych 
polskich jabłek, stworzony wyłącznie z naturalnych 
składników. Cieszy oko wspaniałą barwą i ujmuje 
aromatem jabłek. W smaku owocowy, lekki i harmonijny. 
Zawartość alk. Obj. 4,5 %

Cydr Miłosławski półsłodki jabłkowy 0,5 l ........ 9,00 zł

                      Fortuna Czarna 0,5 l ............................................ 8,00 zł

 Fortuna kwaśna Pigwa 0,5 l ............................... 8,00 zł
Piwna specjalność, której receptura oparta jest na 
owocach pigwy - zwanej niegdyś "polską cytryną", które 
dojrzewają jesienią w przydomowych ogrodach. Tak 
powstało piwo urzekające aromatem dojrzałej pigwy, 
jabłek oraz słodko - kwaskowym smakiem. Zawartość alk. 
Obj. 5,6 % Menu

JESIEŃ-ZIMA
 Miłosław Bezalkoholowy IPA 0,5 l ..................... 8,00 zł



DANIA GŁÓWNE 
Z WODY, ZAGRODY I GAJU...

Tradycyjny kotlet schabowy z kością, podany 
z gotowanymi ziemniakami  i zasmażaną kapustą 

Żeberka wieprzowe pieczone w sosie miodowym,
serwowane na puree ziemniaczano - chrzanowym 
z surówką z kiszonej kapusty .....................................

Udo gęsie marynowane w czerwonym winie, 
podawane z pyzami, modrą kapustą i żurawiną .....

Soczysty kotlet devolay z masłem i pietruszką, 
podawany z frytkami i surówką Colesław ................

Sandacz z pieca w pergaminie z puree z selera 
i bukietem warzyw sezonowych na parze  /Veg/

Łosoś pieczony z czarnuszką na puree
z zielonego groszku w towarzystwie sałaty
z sosem vinegrette /Veg/..........................................

32,00 zł

47,00 zł
Stek z polędwicy wołowej z rusztu, 
serwowany z sosem z zielonego pieprzu, 
pieczonymi ziemniakami i grillowanymi 
warzywami.................................................................... 65,00 zł

42,00 zł

28,00 zł

DESERY - SAME RARYTASY!

Deser lodowy z bitą śmietaną, owocami
i polewą czekoladową ...............................................

Ciasto domowe (zapytaj kelnera) ...........................

14,00 zł

15,00 zł
15,00 zł

16,00 zł

Pstrąg z patelni, sprawiony w ziołach, serwowany 
z pieczonymi ziemniakami, kompozycją sałat
i świeżych warzyw oraz sosem 
miodowo-musztardowym  /Veg/.......... ................... 37,00 zł

CoŚ NA POPITKĘ ...
dla spragnionych

Woda mineralna niegazowana 
„Kropla Beskidu”..................                                                                                            
Woda mineralna gazowana 
„Kropla Delice”.....................                                                                                          
Soki Granini (pomarańcz, jabłko, 
czarna porzeczka, grejpfruit, 
multiwitamina, brzoskwinia, gruszka, 
truskawka, pomidor) ................................
Coca-Cola, Coca-Cola Zero,
Fuzetea  zielona / czarna, Fanta, Sprite                                   
Tonic Kinley, Tonic Kinley Mojito ...........
Karafka wody z cytryną ...........................
Karafka soku Caprio /jabłko, pomarańcz, 
czarna porzeczka/ .....................................

5,00 zł / 0,75 l  9 zł

6,00 zł

6,00 zł

0,33 l

0,25 l

0,25 l
1 l / 10,00 zł

1 l  12,00 zł

KAWY

Espresso ................................................................
Espresso doppio...................................................
Espresso machiato...............................................
Kawa duża (sypana)...............................................
Americano.............................................................
Cappuccino............................................................
Bezkofeinowa ................................................
Latte macchiato....................................................

7,00 zł
11,00 zł
11,00 zł

7,00 zł
7,00 zł
9,00 zł
7,00 zł

11,00 zł

HERBATY /Dammann/ .................................. 8,00 zł

26,00 zł

42,00 zł

44,00 zł

2,00 zł

na rozgrzewkę 
w chłodne dni

Wątróbka drobiowa smażona z jabłkiem 
i cebulą na sałacie z sosem malinowym ................. 
Pyra z gzikiem z wiejskiego 
sera, z masłem  i szczypiorkiem /Veg/ .....................  
Pierogi ręcznie lepione z farszem z kaczki, okrasą 
i modrą kapustą  (3 szt.) ............................................
Pierogi wegetariańskie z sezonowym nadzieniem
(4 szt.) /Veg/ .................................................................

16,00 zł

14,00 zł

16,00 zł

ZUPY - CoŚ DO POCHLIPANIA 
Zupa / krem z warzyw sezonowych 
/zapytaj kelnera/ .............................. ..........................

Wykwintna zupa gulaszowa ..............  ......................

Rosół z wiejskiej kury z domowym makaronem
(dostępny tylko w weekend) ..................................... 

Czernina z lanymi kluseczkami i wkładką ................ 

10,00 zł

14,00 zł
14,00 zł
10,00 zł

12,00 zł

14,00 zł

SAŁATY - LETNIE MARZENIE...
Sałata rzymska z grillowanym kurczakiem,
pomidorkami koktajlowymi, zielonym ogórkiem,
cebulą, prażonymi nasionami 
oraz sosem kaparowym ...........................................
Duet sałat z pieczonym łososiem, pomidorkami 
koktajlowymi, grzankami czosnkowymi
i sosem kaparowym ..................... ............................
Kompozycja sałat z grillowanym oscypkiem,
gruszką i sosem malinowym ....................................

23,00 zł

24,00 zł

18,00 zł

DLA MŁOKOSÓW

15,00 zł

15,00 zł

 
ZAGRYCHA 

NA DOBREGO POCZĄTEK

Gorąca czekolada z bitą śmietaną 200 ml ...............
Grzaniec Lednicki - czerwone wino z przyprawami
korzennymi, miodem i pomarańczą 200 ml ............
Bombardinio - likier jajeczny 
z bitą śmietaną 100 ml ................................................

10,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

Placuszki z cukinii z sosem 
śmietanowo - kurkowym (3 szt.) /Veg/..................... 18,00 zł

Policzki wołowe duszone w warzywach,
serwowane z domowymi kopytkami
i zasmażanymi buraczkami  ....................................... 38,00 zł

Pierś kurczaka faszerowana szpinakiem 
i suszonymi pomidorami, podawana z sosem 
z sera lazur, talarkami z ziemniaków 
i sałatką ze świeżych warzyw ..................................... 28,00 zł

5,00 zł / 0,75 l  9 zł0,33 l

Aromatyczny barszcz z pasztecikiem .......................

Karkówka z dzika marynowana w ziołach 
i owocach jałowca w towarzystwie kaszy gryczanej
oraz chutney z buraków i czerwonej cebuli ............

Golonka wieprzowa pieczona w warzywach,
podawana na zasmażanej, kiszonej kapuście
z pieczonymi ziemniakami .......................................... 36,00 zł

Tagiatella w sosie z leśnych grzybów 
na śmietanie /Veg/ ..................................................... 25,00 zł

Gorące wiśnie z lodami waniliowymi i bitą
śmietaną ....................................................................

Nugetsy z kurczaka z frytkami 
i parowaną marchewką .............................................
Naleśniki z serkiem waniliowym / lub prażonymi
jabłkami, z owocami i bitą śmietaną ........................

Owoce zapiekane pod kruszonką z lodem 
waniliowym i bitą śmietaną .....................................


