Menu

Czas oczekiwania
Uprzejmie informujemy że czas oczekiwania
na zamówione dania i napoje
jest uzależniony od ilości Gości w restauracji.
Prosimy o wyrozumiałość.
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KARTA ŚNIADANIOWA / BREAKFAST CARD
Śniadanie hotelowe / hotel breakfast

35,00 zł

masło, dodatek, wędlina, pieczywo, ser żółty, pomidor,
ogórek, do wyboru danie na gorąco / butter, addition, ham, bread,
cheese, tomato, cocumber, a choice of hot dish
Do śniadania hotelowego proponujemy Państwu
sok, kawę lub herbatę.
To the hotel breakfast we are offering you juice, coffee or tea
Twarożek ze szczypiorkiem / Cottage chease with chives

9,00 zł

Jajecznica na bekonie z 3 jajek / Scrambled eggs on bacon of 3
eggs

14,00 zł

Jajecznica na maśle z 3 jajek / Scrambled eggs on butter of 3
eggs

10,00 zł

Jajka w koszulkach (2szt.) / Poached eggs (2pcs)

5,00 zł

Jajka sadzone na bekonie (3 szt.) / Fried eggs and bacon (3 pcs)

14,00 zł

Żurek z jajkami i kiełbasą / Soup with eggs and sausage

14,00 zł

Parówki cielęce z wody (3 szt.) / Veal sausages of water (3 pcs)

12,00 zł

Półmisek serów / Platter of cheeses
wędlin / cold cooked meats
warzyw / vegetables

30,00 zł

Pieczywo / Bread

3,00 zł

Masło / Butter

3,00 zł

Pomidor z cebulką / Tomato with onion
Dodatek (dżem, miód, masło) / Addition (jam, honey, butter)

10,00 zł
8,00 zł

ŚNIADANIA PODAJEMY DO GODZINY 11 / BREAKFAST IS SERVED
UNTIL 11:00 AM

2

ZUPY / SOUPS
Rosół z kury z makaronem / Chicken soup with pasta

12,00 zł

Zupa pomidorowa z ryżem lub makaronem / Tomato soup with
rice or pasta

12,00 zł

Barszczyk czerwony z uszkami / Beetroot soup with ravioli

14,00 zł

Barszczyk czerwony z krokietem / Beetroot soup with croquette

15,00 zł

Borowikowa z ciastem francuskim / Porcini mushroom soup with
puff pastry

20,00 zł

Żurek z jajkiem i kiełbasą / „Żurek soup” (sour rye and cream
soup) with egg and sausage

14,00 zł

Flaczki / Chitterlings

22,00 zł

PRZYSTAWKI / APPETIZERS
Śledź pod pierzynką / Herring under the blanket *

16,00 zł

Befsztyk tatarski z polędwicy wołowej / Tartare steak made of
sirloin *

25,00 zł

Kurki duszone z drobiem zapiekane z serem wędzonym /
Yellow chanterelles stewed with poultry baked with smoked cheese

28,00 zł
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SAŁATY / SALADS
Sałatka grecka / Greek salad *
warzywa, ser feta, oliwki / vegetables, feta cheese, olives

Sałatka z rukolą / Salad with rocket *
rukola, szynka, pieczarki, pomidor, sos vinaigrette, jajko / rocket, ham,
mushrooms, tomato, vinaigrette sauce, egg

Sałatka z kurczakiem i pestkami dyni / Chicken salad with pumpkin
seeds

24,00 zł
36,00 zł

35,00 zł

sałata lodowa, rukola, pomidor suszony, jabłko, gruszka, sos vinaigrette /
iceberg lettuce, rocket, dried tomato, apple, pear, vinaigrette

Sałata z pikantnym kurczakiem w sosie anchois podawana ze
świeżym parmezanem i grzankami / Hot chicken salad in anchois
sauce, served with fresh parmezan cheese and croutouns

35,00 zł

Sałata cezar z grillowanym indykiem i chrupiącym boczkiem / Caesar
salad with grilled turkey and crispy bacon

36,00 zł

DRÓB / POULTRY
Kotlet z kurczaka panierowany/ Breaded fried chicken

16,00 zł

Wątróbka z cebulką / Liver with onion

12,00 zł

Filet drobiowy z grilla podawany z pieczonymi ziemniakami, sałatą i
sosem tzatziki / Grilled chicken fillet served with baked potatoes,
lattuce and tzatziki sauce

33,00 zł

Filet drobiowy w płatkach / Chicken filet in cornflakes

16,00 zł

Eskalopki z indyka z pieczarkami i brokułem w śmietanie
podane z ryżem / Turkey scalopes in cream with mushrooms and
broccoli served with rice

35,00 zł

Pierś z kurczaka duszona w sosie sweet chili
podane z warzywami i ryżem jaśminowym/ Chicken breast stewed
in sweet chili sauce served with vegetables and jasmi rice

39,00 zł

Gnocchi z indykiem i borowikami
Gnocchi with turkey and boletus

34,00 zł
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WIEPRZOWINA / PORK
Kotlet schabowy / Pork chop

18,00 zł

Kotlet schabowy z pieczarkami z rusztu / Pork cutlet with
mushrooms baked on a gridiron

26,00 zł

Żeberka duszone w pikantnym sosie pomidorowo-piwnym
serwowane z cebulą i pieczonymi ziemniakami / Stewed ribs in
spicy tomato-beer sauce, served with onion and baked potatoes

39,00 zł

Stek z karkówki z cebulą, sałatką i ziemniakami z patelni /
Pork neck steak with onion , salad and fried potatoes

36,00 zł

Polędwiczka wieprzowa marynowana, z plackami ziemniaczanymi,
sosem borowikowo-szpinakowym i karmelizowanymi buraczkami/
Marinated pork tenderlon with potatoes cakes, spinach and
pourcini mushroom sauce and caramelized beets

44,00 zł

Bukiet mięs (schab, polędwiczka wieprzowa, filet drobiowy)
w sosie serowym z kluseczkami ze szpinakiem
i surówką z buraka i rukoli.
Bunch of meats (pork loin, pork tenderloin, chicken fillet)
in cheese sauce with spinach dumplings
and beetroot and arugula salad.

34,00 zł
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WOŁOWINA / BEEF

Placek ziemniaczany po zbójnicku z gulaszem wołowym podawany
ze śmietaną i zestawem surówek / Highland robber’s potato
pancake with beef stew, salad and crem

38,00 zł

Policzki wołowe duszone w czerwonym winie podawane z risotto z
pęczaku z grzybami i warzywami / Beef cheeks stewed in the red
wine served with pearl barley risotto with mushrooms and
vegetables

55,00 zł

Amerykański hamburger wołowo-wieprzowy z jajkiem, serem,
sosem koktajlowym podawany z frytkami, ogórkiem i peperoni /
American beef and pork burger with egg, cheese, coctail sauce
served with chips, pickle and pepperoni

39,00 zł

Rumsztyk wołowo-wieprzowy podany z sosie borowikowopietruszkowym z ziemniakami i buraczanym carpaccio
Beef and pork rump steak served with boletus sauce
parsley with potatoes and beetroot carpaccio

43,00 zł

RYBY / FISH
Pstrąg smażony na maśle z warzywami i czosnkiem
w/w 100 g / Trout fried in butter with vegetables and garlic

17,00 zł

Halibut w papilotach z duszonymi warzywami w/w 100 g * / Halibut in
curlpapers with stewed vegetables

25,00 zł

Filet z dorsza w panierce w/w 100 g / Cod filet coated in breadcrumbs

15,00 zł

Pierożki z sandaczem w masełku cytrynowym i porami / Dumplings
stuffed with pikeperch fish in lemon butter and leek

33,00 zł

Łosoś w glazurze miodowo-musztardowej podany na puree
z kalafiora z czarny makaronem i ogórkiem marynowanym
w occie ryżowym
Salmon in honey-mustard glaze served on puree
from cauliflower with black noodles and pickled cucumber
in rice vinegar

57,00 zł
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RISOTTO
Kremowe risotto z wołowiną i warzywami / Cream coloured-risotto
with the beef and vegetables

39,00 zł

Risotto z indykiem i warzywami / Turkey and vegetables risotto

37,00 zł

MAKARON / PASTAS
Spaghetti bolognese classico
sos pomidorowy-mięsny / tomato and meat sauce

21,00 zł

Rigatoni al forno

39,00 zł

Pieczarki, szynka, pomidor, czosnek, śmietana, ser do zapieczenia /

field mushromms, ham, tomato, garlic, cream, cheese

Penne z kurczakiem i cukinią z borowikami i parmezanem / Penne with
chicken and courgette with wild mushrooms and parmesan cheese

35,00 zł

DANIA TRADYCYJNE / TRADITIONAL DISHES
Pierogi ruskie 11 szt. / „Russian” ravioli 10 pcs.

16,00 zł

Pierogi z kapustą 11 szt. / Ravioli with cabbage 10 pcs.

16,00 zł

Pierogi z mięsem 11 szt. / Ravioli with meat 10 pcs.

17,00 zł

Pierogi ze szpinakiem 11 szt. / Ravioli with spinach 10 pcs.

17,00 zł

Naleśniki z dżemem lub nutellą / Pancakes with jam
or with nutella

16,00 zł

Naleśniki z serem / Pancakes with white cheese

16,00 zł

Naleśniki z prażonymi jabłkami / Pancakes with warmed apples

14,00 zł
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DODATKI / EXTRAS
DODATKI DO DAŃ/ EXTRAS

Ziemniaki z wody / Boiled potatoes

6,00 zł

Sezonowe ziemniaki młode / Seasonal young potatoes

7,00 zł

Ziemniaki pieczone na złoto podawane z masłem czosnkowym /
Backed potatoes to gold served with the garlic butter

7,00 zł

Ziemniaki z pieca z ziołami/ Potatoes from the stove with herbs

7,00 zł

Frytki / Chips

7,00 zł

Ryż na sypko / Loose rice

7,00 zł

Kasza gryczana z boczkiem i cebulą / Buckwheat groats with
bacon and onion

9,00 zł

Kluski śląskie / ,,Silesian noodles”

7,00 zł

Masło / Butter

3,00 zł

Pieczywo/ Bread

3,00 zł

Pieczywko włoskie/ Italian style bread

12,00 zł

SURÓWKI/ SALADS
Surówka z kiszonej kapusty / Sauerkraut salad

6,00 zł

Buraczki zasmażane / Fried beetroots

6,00 zł

Mizeria / Cucumber salad

8,00 zł

Z kapusty pekińskiej/ Chinese cabbage

6,00 zł

Ćwikła z chrzanem / Beetroot-and-horseradish salad

6,00 zł

Kapusta biała z kminkiem delikatnie zasmażana / White cabbage
gently fried, with caraway

8,00 zł

Z marchewki z jabłkiem i chrzanem / Carrot salad with apple and
horse-radish

6,00 zł

Zestaw surówek / Salad selection

9,00 zł

Warzywa z wody / Vegetables from water

10,00 zł
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PIZZA
1 Margarita
sos pomidorowy, ser / tomato sauce, cheese

20,00 zł

2 Funghi

21,00 zł

sos pomidorowy, ser, pieczarki / tomato sauce, cheese, field mushrooms

3 Salami
sos pomidorowy, ser, salami / tomato sauce, cheese, ham

4 Prosciutto
sos pomidorowy, ser, szynka / tomato sauce, cheese, ham

5 Vegetariana
sos pomidorowy, ser, pieczarki, cebula, papryka / tomato sauce, cheese, field
mushrooms, onion, bell pepper

6 Hawaii
sos pomidorowy, ser, szynka, ananas / tomato sauce, cheese, ham, pineapple

7 Capriciosa
sos pomidorowy, ser, szynka, pieczarki / tomato sauce, cheese, ham,
field mushrooms

8 Al. Capone
sos pomidorowy, ser, szynka, pieczarki, cebula, czosnek / tomato sauce,
cheese, ham, field mushrooms, onion, garlic

25,00 zł
26,00 zł
22,00 zł

29,00 zł
27,00 zł

28,00 zł

11 Pescatore
sos pomidorowy, ser, cebula, tuńczyk, ananas, czosnek / tomato sauce,
cheee, onion, tuna, pineapple, garlic

30,00 zł

13 Caramba
sos pomidorowy, ser, cebula, boczek, peperoni, czosnek / tomato sauce,
cheese, onion, bacon, pepperoni, garlic

28,00 zł

14 Mamma Mia

28,00 zł

sos pomidorowy, ser, szynka, cebula, papryka, pieczarki / tomato sauce,
cheee, onion, bell pepper, field mushrooms

15 Antonella
sos pomidorowy, ser, szynka, ananas, papryka, pieczarki / tomato sauce,
cheese, ham, pineapple, bell pepper, field mushrooms

17 Pablitto
sos pomidorowy, ser, kurczak, czosnek, cebula, pieczarki / tomato sauce,
cheese, chicken, garlic, onion, field mushrooms

29,00 zł

28,00 zł

9

18 Contadina
sos pomidorowy, ser, cebula, pieczarki, jajko, boczek, peperoni, czosnek /
tomato sauce, cheese, onion, field mushrooms, egg, bacon, pepperoni, garlic

30,00 zł

19 Wittorio

29,00 zł

sos pomidorowy, ser, cebula, czosnek, boczek, sos boloński / tomato sauce,
cheese, onion, garlic, bacon, bolognese sauce

20 Carlos
sos pomidorowy, ser, pieczarki, salami, peperoni/ tomato sauce, cheese,
field mushrooms, salami, pepperoni

21 Ragazza
sos pomidorowy, ser, pieczarki, cebula, kurczak, sos bianes, capary / tomato
sauce, cheese, field mushrooms, onion, chicken, sirloin, bianes sauce, capers

22 Pizza 3 sery
sos pomidorowy, ser, gorgonzola, parmezan / tomato sauce, cheese,
gorgonzola, parmesan

29,00 zł

29,00 zł

29,00 zł

23 Pizza według życzenia Klienta/ Pizza according
to the client’s choice

39,00 zł

24 Pizza z rukolą i pesto z pomidorkami koktajlowymi i mozzarellą
(bez żółtego sera) / Pizza with rocket, pesto with cherry tomatoes
and mozzarella (without yellow chesse)

32,00 zł

27 Pizza wiejska /sos pomidorowy, ser, kiełbasa wiejska,
cebula, pieczarki/ Country pizza / tomato sauce, cheese,
country sausage, onion, mushrooms

31,00 zł

28 Pizza góralska / sos pomidorowy, oscypek, boczek,
śliwka/ Highlander pizza / tomato sauce, oscypek, bacon, plum

33,00 zł

25 Dodatek do pizzy / As an additional ingredients to the pizza
warzywa, sos tzatziki / vegetables, tzatziki sauce
ser, wędlina / cheese, cured meat

3,00 zł
7,00 zł
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DESERY / DESSERTS
Szarlotka na gorąco z lodami i bitą śmietaną / Apple pie served warm
with ice cream and whipped cream

18,00 zł

Sałatka owocowa / Fruit salad

16,00 zł

Owoce do lodów / Fruit

8,00 zł

Soki ze świeżych owoców / Juice

16,00 zł

NAPOJE ZIMNE / COLD DRINKS

Coca-cola 0,25 l 8,00 zł

Kropla Delice gazowana 0,33 l 7,00 zł

Coca-cola zero 0,25 l 8,00 zł

Fuzetea 0,25 l 8,00 zł

Fanta 0,25 l 8,00 zł

Cappy 0,25 l 7,00 zł

Sprite 0,25 l 8,00 zł

Napój energetyzujący 0,25 l 9,00 zł

Tonic Kinley 0,25 l 8,00 zł

Dzbanek soku 1 l

Kropla Beskidu

Dzbanek wody z cytryną 1 l

17,00 zł

11,00 zł

niegazowana 0,33 l 7,00 zł
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NAPOJE GORĄCE / HOT DRINKS
Herbata Ronnefeldt / Ronnefeldt tea

6,00 zł

Herbata Ronnefeldt podwójna / Ronnefeldt double tea

12,00 zł

Czekolady / Chocolade

10,00
18,00
14,00
12,00
19,00

Delikatna goraca czekolada po aztecku
Czekolada z konfiturą wiśniową i bitą śmietaną
Czekolada po wiedeńsku
Klasyczna belgijska czekolada na gorąco
Czekolada z musem malinowym i gałką loda

zł
zł
zł
zł
zł

ALKOHOLE / ALCOHOLS
Brandy
Stock84 V.S.O.P. Riseva
Torres G.R 10 Year

4cl
4cl

11,00 zł
11,00 zł

Cognac
Martel V.S. Cognac
Hennessy V.S. Cognac

4cl
4cl

22,00 zł
28,00 zł

Whisky
Johnnie Walker Black
Johnnie Walker Red
Williams Scotch
Jack Daniel’s
Ballantines

4cl
4cl
4cl
4cl
4cl

19,00
10,00
9,00
18,00
10,00

zł
zł
zł
zł
zł

Likiery / Liquers
Bols (różne smaki)
Ameretto Gozio
Nalewka wiśniowa
Baileys
Passoa
Jegermeister
Wermut
Martini Bianco
Martini Rosso
Wino grzane

4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
20cl

11,00
11,00
7,00
13,00
10,00
12,00
6,00
6,00
16,00
12

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

Wódki czysto gatunkowe / Pure Vodka
J.A. Baczewski
Finlandia
Wyborowa
Pan Tadeusz
Smirnoff
4
cl Vodka
Bols
Absolut Blue
Stock

4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl

8,00
8,00
7,00
7,00
7,00
7,00
9,00
7,00

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

Wódki aromatyzowane / Flavoured Vodka
Finlandia Grejfrut

4cl

9,00 zł

Grappa Primavera

4cl

11,00 zł

Wódki gatunkowe / Table flavoured vodka
Gorzka Żoładkowa
Bitters
Żubrówka
Bison Brand Vodka
Gin
Finsbury
Tequila
Sierra Silver
Sierra Gold
Rum
Bacardi

4cl

7,00 zł

4cl

7,00 zł

4cl

10,00 zł

4cl
4cl

13,00 zł
14,00 zł

4cl

11,00 zł
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Drinki / Drinks
Sex on the beach

28cl

32,00 zł

19cl

27,00 zł

Malibu, wódka, likier brzoskwiniowy, sok pomarańczowy, sok porzeczkowy /
Malibu, vodka, peach liquer, orange juice, currant juice

Malibu beach
Malibu, wódka, likier bananowy, Blue-Bols, sprite / Malibu, vodka,
banana liquer, Blue-Bols, sprite

Moscow

24,00 zł

Beefeater 24, maliny, słodki wermut, ziele angielskie, imbirowo-kardamonowy
tonic kinley/ Beefeaster 24, raspberries, sweet vermouth, allspice, ginger and
cardamon tonic kinley

Blue lagoon
Martini białe, wódka, Blue-Bols, sok pomarańczowy, sprite / Martini bianco,
vodka, Blue-Bols, orange juice, sprite

Londyn
Beefeater 24, ogórek, opalany rozmaryn, limonka, tonic kinley/ Beefeater 24,
cucumber, fire roasted, rosemary, lime, tonic kinley

Mojito
Rum, cukier trzcinowy, mieta, sprite / Rum, cane sugar, mint, sprite

Cuba-Libre
Biały rum, cola-cola, limonka / White rum, cola-cola, lime

Margaritta (cointreau, tequila, limonka)

24cl

22,00 zł

22,00 zł

23,00 zł
25,00 zł

32,00 zł

Margarita (Cointreau, Tequila, Lime)
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PIWO / BEER
Piwo beczkowe / Draught beer
Żywiec
Żywiec
Żywiec grzany z przyprawami
Sok do piwa

0,5l
0,3l
0,5l

8,50
7,50
12,00
1,00

zł
zł
zł
zł

0,5l
0,5l
0,5l
0,5l
0,5l
0,5l
0,5l
0,5l
0,4l

10,00
9,00
9,00
10,00
7,00
7,00
7,00
7,00
10,00

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

Piwo butelkowe / Bottled beer
Heineken
Żywiec
Żywiec bezalkoholowy
Porter
Warka Jasne
Warka Radler
Warka Strong
Eb Premium
Desperados

OPAKOWANIA NA WYNOS
Opakowanie duże
Opakowanie średnie
Opakowanie na zupę

2,00 zł
1,50 zł
1,00 zł

www. keks.com.pl
e-mail: rozana@keks.com.pl
Skołyszyn 451, tel. 13 44 91 410

Wi Fi AF1B6B3DF2

* Danie nie zawiera glutenu / gluten free
O listę składników alergennych
prosimy pytać kelnera.
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