MENU
RESTAURACJI
MULK

NA POCZĄTEK

PIEROGI 5/8 SZTUK

GALARETA Z
KASZUBSKIM SZNAPSEM

15

SWOJSKIE WYROBY

26

PIEROGI Z KAPUSTĄ I
GRZYBAMI
podane z okrasą
PIEROGI RUSKIE

półmisek swojskich wyrobów z
mulkowej wędzarni

z maślaną cebulką

COŚ NA CIEPŁO

podane z okrasą

PIEROGI Z MIĘSEM

BABKA KARTOFLANA

19

polana sosem grzybowym w
towarzystwie ogórka kiszonego

PIEROGI Z JAGODAMI
19

drobiowa z cebulką, jabłkiem i
gruszką polana sosem
balsamicznym

22/27

22/27

PIECZONA GOLONKA W PIWIE

41

GOŁĄBKI Z DZIKA

39

z sosem grzybowym podane z puree
chrzanowym, zestaw surówek

DLA DZIECI
24

POLĘDWICZKI Z KURCZAKA
panierowane polędwiczki z
kurczaka z frytkami i surówką
z marchewki

40

z metra z duszoną białą kapustą z
boczkiem i koperkiem, opiekane ziemniaki

NALEŚNIKI

18

z serkiem waniliowym i
musem truskawkowym

KOTLET SCHABOWY

PLACEK PO KASZUBSKU

12/15

domowy rosół z wiejskiej kury i swojskim
makaronem / z kołdunami
15/18

na swojskim zakwasie z białą kiełbasą,
jajkiem, suszonymi grzybami i puree
chrzanowym podany w chlebie

2 SZT

z pieczarkami i serem
PLACKI ZIEMNIACZANE
5 SZT

duszona z cebulką z puree
chrzanowym, zestaw surówek

15

ze śmietaną

DANIA RYBNE
42

podany z duszonym porem i
zielonym pieprzem z kopytkami,
zestaw surówek
MINTAJ

35

w sosie śmietanowo-czosnkowym
z puree chrzanowym, zestaw
surówek
41

smażony z sosem tatarskim,
frytki, zestaw surówek

31/35

CIASTO DNIA

12

RUCHANKI 3 SZT

16

z cukrem pudrem
39

z gulaszem z dzika, zestaw surówek
KARKÓWKA

24

NA SŁODKO

z kością podany w chlebie na duszonej
białej kapuście z boczkiem i koperkiem,
ziemniaki z wody

ZUPY

DANIA BEZMIĘSNE

DORSZ

PIECZONE PIKANTNE
ŻEBERKA

28

rukola, biały ser, figi, orzechy włoskie,
miód, malinowy winegret

PIECZONY FILET Z
PSTRĄGA

na duszonej białej kapuście z boczkiem i
koperkiem, opiekane ziemniakami

z sosem czosnkowym z
pieczarkami, boczkiem, kiełbasą i
serem

LODY WANILIOWE

15

z sosem wiśniowym
35

LODY CEBULOWE

15

z karmelem i orzechami

16

LUNCH MENU

lekko pikantna zupa rybna z warzywami
kaszubska czernina na gęsinie z
owocami i golcami

24/29

DANIA MIĘSNE
25

SAŁATKA WEGE

KROKIETY

26

WIEJSKA ZAPIEKANKA

CZERNINA

21/26

podane ze śmietaną

polane ciemnym sosem z puree
gruszkowo-pietruszkowym z
grzybkami

RYBNA

18/23

podane ze śmietaną
PIEROGI Z MALINAMI

DUSZONE GĘSIE PIPKI

KASZUBSKI ŻUREK

19/24

podane z lekko pikatnym sosem

SMAŻONA WĄTRÓBKA

ROSÓŁ

PIEROGI Z KASZUBSKĄ
GĘSINĄ

SAŁATKI

16

od poniedziałku do piątku

27

