Serdecznie witamy
w Zajeździe Gościnnym

Hasło do WiFi: restauracja

ZIMNE NA POCZĄTEK

Tradycyjny śledź w oleju z cebulką podawany z pieczywem
11,Tatar z polędwicy wołowej
z klasycznymi dodatkami z pieczywem
19,Łosoś wędzony
na plackach z cukinii z twarożkiem i sosem koperkowo – ziołowym
15,Sałatka południowa
(ser feta, sałata lodowa, pomidor, papryka, ogórek świeży, oliwki, czerwona cebula,
sos vinaigrette, bułeczka, masło czosnkowe)
15,Sałatka z kurczakiem w orzechowej skorupce
(kurczak smażony w orzechach, sałata lodowa, ser pleśniowy, pomidor,
orzechy włoskie, gruszka, żurawina, sos musztardowo-miodowy, bułeczka, masło czosnkowe)
17,Sałatka z kurczakiem grillowanym
(kurczak grillowany, sałata lodowa, pomidor, ogórek świeży, cebula czerwona,
sos czosnkowy, bułeczka, masło czosnkowe)
17,-

CIEPŁE NA POCZĄTEK

Flaki wołowe z pieczywem
9,Zupa kurkowa
z makaronowymi muszelkami z dodatkiem śmietanki
10,Żurek na naturalnym zakwasie
z kawałkami kiełbas i jajkiem podawany z pieczywem
9,Chłodnik z ogórka
z ziemniakami i jajkiem sadzonym
13,50
Rosół z kury z domowym makaronem
8,Wątróbka drobiowa
na wiejskim chlebie z karmelizowaną cebulą i sosem z malin
15,Placki ziemniaczane w sosie kurkowym (4szt)
15,Pierogi z farszem z kaczki (8szt.)
gotowane z masełkiem z salsą z warzyw korzennych i borowików
16,Pierogi ruskie (8szt.)
z wody z masełkiem z dodatkiem kwaśnej śmietany / z wody ze skwarkami / podsmażane
14,-

DANIA GŁÓWNE

Kąski drobiowe w sosie kurkowym
z ziemniakami gotowanymi z koperkiem i zestawem surówek sezonowych
27,Pulpety cielęce w sosie koperkowym
z ziemniakami gotowanymi z koperkiem i zestawem surówek sezonowych
22,Bitki wieprzowe w sosie własnym
z kaszą gryczaną i młodymi buraczkami zasmażanymi
22,Gicz cielęca
z opiekanymi talarkami ziemniaczanymi i młodymi buraczkami zasmażanymi
36,Karczek duszony
z ziemniakami gotowanymi z koperkiem i zestawem surówek sezonowych
22,De volaille z masełkiem
z ziemniakami gotowanymi z koperkiem i zestawem surówek sezonowych
22,Polędwiczki wieprzowe w sosie borowikowym
z ziemniakami gotowanymi z koperkiem i zestawem surówek sezonowych
28,Kotlet Gajowego (borowiki, boczek, cebulka, chrzan, ser żółty)
z ziemniakami gotowanymi z koperkiem i zestawem surówek sezonowych
25,Kotlety mielone (2szt.)
z ziemniakami gotowanymi z koperkiem i młodymi buraczkami zasmażanymi
20,-

Kotlet schabowy Max
smażony na smalcu podawany na kapuście z ziemniakami gotowanymi z koperkiem
25,Naleśniki
z kurczakiem i warzywami zapiekane pod serem w sosie słodko – pikantnym (2 szt.)
16,Placek po węgiersku
z ogórkiem kiszonym, papryką i śmietaną
20,Polędwica z dorsza w sosie kurkowym
z ziemniakami gotowanymi z koperkiem i gotowanymi warzywami (brokuły, kalafior)
31,Łosoś w sosie miodowo – musztardowym
z ziemniakami gotowanymi z koperkiem i gotowanymi warzywami (brokuły, kalafior)
29,-

DODATKI

Ziemniaki gotowane z wody / Ryż
3,Opiekane talarki ziemniaczane / Kopytka / Frytki
6,Zestaw surówek sezonowych / Miks sałat w sosie vinaigrette
6,Brokuły oraz kalafior z wody / Buraczki zasmażane
7,Pieczywo
2,-

COŚ NA SŁODKO

Deser waniliowy (puchar lodowy waniliowy)
tradycyjne lody waniliowe (3 gałki) z bitą śmietaną i polewą czekoladową
12,Deser czekoladowy (puchar lodowy czekoladowy)
kompozycja lodów czekoladowych (2 gałki) i waniliowych (1 gałka) z polewą czekoladową
12,Deser truskawkowy (puchar lodowy truskawkowy)
połączenie lodów truskawkowych (2 gałki) i waniliowych (1 gałka) z polewą truskawkową
12,Deser orzechowy (puchar lodowy orzechowy)
kompozycja lodów orzechowych (2 gałki) i waniliowych (1 gałką) z polewą karmelową
13,Sorbetowe trio (puchar lodowy z sorbetami owocowymi)
połączenie sorbetów owocowych (3 gałki) i sosu malinowego
13,Puchar jogurtowy z malinami
winne maliny na ciepło z lodami waniliowymi, bitą śmietaną i płatkami musli
13,Szarlotka na ciepło z lodami waniliowymi i bitą śmietaną
12,Sernik z musem malinowym
z serka mascarpone na ciemnym spodzie brownie z sorbetem malinowym
10,Suflet czekoladowy z wiśniami, gałką lodów waniliowych i bitą śmietaną
13,Naleśniki z serem, owocami i bitą śmietaną (2 szt.)
12,-

NAPOJE CIEPŁE
Herbata Czarna (350ml)
duży czarny liść dający intensywną barwę naparu o wyrazistym charakterze
6,Herbata Smakowa (350ml)
Earl Grey (herbata czarna o aromacie bergamotki)
Zielona (7 zielonych skarbów)
Milenium (herbata zielona z dodatkiem mięty o aromacie bławatka)
African Queen (herbata czarna o zapachu tropikalnym z dodatkiem ananasa)
Bursztynowy Pałac (orzeźwiająca herbata czarna z dodatkiem melona i papai)
Malinowo – Poziomkowa (herbata czarna z owocami i liśćmi malin oraz truskawek)
7,Herbata biała (350ml)
China Pai Mu Tan (lekkie liście o subtelnym aromacie i jasnym naparze)
14,Herbata wiosenna (500ml)
Herbata liściasta z dodatkiem mięty i świeżych owoców sezonowych
12,Herbata rozgrzewająca tradycyjna
z korzennymi przyprawami, goździkami, miodem i sokiem malinowym (500ml)
9,Herbata rozgrzewająca z pigwą
zielona herbata z korzennymi przyprawami, goździkami, miodem i syropem z pigwy (500ml)
9,Kawa z Ekspresu z Lubelskiej Palarni / Kawa Parzona / Kawa Rozpuszczalna
6,Kawa Cappuccino / Kawa Latte
8,-

NAPOJE ZIMNE
Pepsi / Pepsi Zero / Mirinda / 7up / Tonic (200ml)
5,Pepsi (500ml)
8,Woda Górska Natura (300ml)
gazowana / niegazowana
5,Woda Cisowianka (700ml)
gazowana / niegazowana
8,Domowy kompot (300ml)
3,50
Lemoniada cytrynowa (500ml)
8,Sok Tymbark (200ml)
jabłkowy / pomarańczowy / porzeczkowy / grejpfrutowy / pomidorowy
5,Ice Tea (200ml)
cytrynowa / brzoskwiniowa
5,Red Bull (250ml)
napój energetyczny
8,Kawa mrożona (300ml)
z lodami waniliowymi i bitą śmietaną
12,-

ALKOHOLE
PIWA
Perła chmielowa / Perła Niepasteryzowana (500ml)
6,Browar Zakładowy – piwo regionalne z Poniatowej (500ml)
11,Tyskie / Żywiec (500ml)
7,Kormoran Jasny – piwo jasne mocno chmielone (500ml)
8,Tyskie (330ml)
4,50
Bavaria bezalkoholowa (330ml)
4,50
Cydr Lubelski jabłkowy (330ml)
4,50

WÓDKI
Finlandia (50ml)
7,Stock / Pan Tadeusz / Wyborowa / Żubrówka biała (50ml)
5,5
Lubelska Trzy Zboża / Gorzka Żołądkowa de Luxe / Żubrówka Złota (50ml)
5,-

ALKOHOLE RÓŻNE
Likier Passoa (50ml)
Likier Baileys (50ml)
Brandy Stock 84 (50ml)
Metaxa ***** (50ml)
Whisky Johnnie Walker Red Label (50ml)
Whisky Johnnie Walker Black Label (50ml)
Whisky Jack Daniels (50ml)
Gin Lubuski (50ml)
Rum Malibu (50ml)
Rum Bacardi Superior (50ml)
Martini Bianco (100ml)

9,9,7,9,8,14,12,6,8,10,8,-

DRINKI
KWAŚNE / CIERPKIE
Blue Kamikaze (wódka, likier blue caracao, sok z cytryny)
Mojito (biały rum, limonka, mięta, woda gazowana)

10,14,-

OSTRE
Wściekły Pies (wódka, syrop malinowy, sos Tabasco)
Krwawa Mary (wódka, sok pomidorowy, sok z cytryny, sól, pieprz, sos tabasco)

6,9,-

SŁODKIE
Rozmarzona Żurawina
(likier Passoa, wódka żurawinowa, sok pomarańczowy, mleko, grenadyna)
Malibu Milk (rum Malibu, mleko, śmietanka, bita śmietana)
Passoa Ponch (likier Passoa, biały rum, sok pomarańczowy)
WYTRAWNE
Martini Dry (gin, wermut wytrawny)

15,11,15,-

10,-

NASZE DANIA MOGĄ ZAWIERAĆ:
1. GLUTEN- Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz lub
ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne
2. SKORUPIAKI i produkty pochodne
3. JAJA i produkty pochodne
4. RYBY i produkty pochodne
5. ORZESZKI ZIEMNE i produkty pochodne
6. SOJA i produkty pochodne
7. MLEKO i produkty pochodne (łącznie z laktozą), z wyjątkiem:
a) serwatki wykorzystywanej do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu
etylowego pochodzenia rolniczego,
b) laktitolu;
8. ORZECHY, tj. migdały (Amygdalus communis L.), orzechy laskowe (Corylus
avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium
occidentale), orzeszki pekan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), orzechy
brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje/orzechy pistacjowe (Pistacia vera), orzechy
makadamia lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia), a także produkty
pochodne z wyjątkiem orzechów wykorzystywanych do produkcji destylatów
alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego
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/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej
bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z
instrukcjami wytwórców;
13. ŁUBIN i produkty pochodne
14. MIĘCZAKI i produkty pochodne
15. NIKIEL

