Serdecznie witamy
w Zajeździe Gościnnym

Szczegółowe informacje dotyczące składu i potencjalnych alergenów,
które mogą występować w naszych wyrobach są dostępne u obsługi lokalu
Hasło do WiFi: restauracja

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
17,Wątróbka drobiowa
na wiejskim chlebie z karmelizowaną cebulą i sosem z malin
18,-

ZUPY

Flaki wołowe z pieczywem
11,Krem z dyni z grzankami
9,Zupa kurkowa
z makaronowymi muszelkami z dodatkiem śmietanki
12,Żurek na naturalnym zakwasie
z kawałkami kiełbas i jajkiem podawany z pieczywem
10,Rosół z kury z domowym makaronem
9,-

DANIA GŁÓWNE

Kąski drobiowe w sosie kurkowym
z ziemniakami gotowanymi z koperkiem i zestawem surówek sezonowych
28,Kurczak faszerowany suszonymi pomidorami w delikatnym sosie serowym
z kopytkami i warzywami gotowanymi (brokuł, kalafior)
29,Bitki wieprzowe w sosie własnym
z kaszą gryczaną i buraczkami zasmażanymi
22,Polędwiczki wieprzowe w sosie borowikowym
z ziemniakami gotowanymi z koperkiem i zestawem surówek sezonowych
33,De volaille z masełkiem
z ziemniakami gotowanymi z koperkiem i zestawem surówek sezonowych
24,Polędwica z dorsza w sosie kurkowym
z ziemniakami gotowanymi z koperkiem i warzywami gotowanymi (brokuły, kalafior)
36,Pulpety cielęce w sosie koperkowym
z ziemniakami gotowanymi z koperkiem i zestawem surówek sezonowych
31,Kotlet schabowy Max
smażony na smalcu podawany na kapuście zasmażanej z ziemniakami gotowanymi z koperkiem
25,-

DANIA MĄCZNE

Placki ziemniaczane w sosie kurkowym (4szt)
18,Pierogi z farszem z cielęciny (8szt.)
gotowane, polane masełkiem szałwiowym
22,Pierogi ruskie (8szt.)
z wody z masełkiem z dodatkiem kwaśnej śmietany / z wody ze skwarkami / podsmażane
15,Naleśniki (2szt.)
z kurczakiem i warzywami zapiekane pod serem w sosie słodko – pikantnym i czosnkowym
21,Placek po węgiersku
z ogórkiem kiszonym, papryką i śmietaną
24,-

SAŁATY

Sałatka z kurczakiem w orzechowej skorupce
(kurczak smażony w orzechach, sałaty, ser pleśniowy, pomidor,
orzechy włoskie, gruszka, żurawina, sos musztardowo-miodowy, grzanki)
23,Sałatka z wolno pieczoną wołowiną
(wolno pieczona wołowina, sałaty, pieczarki, pomidorki koktajlowe, majonez szczypiorkowy, grzanki)
23,Sałatka z kurczakiem grillowanym
(kurczak grillowany, sałaty, pomidor, ogórek świeży, cebula czerwona, sos czosnkowy, grzanki)
21,-

DODATKI

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

COŚ NA SŁODKO

Deser waniliowy (puchar lodowy waniliowy)
tradycyjne lody waniliowe (3 gałki) z bitą śmietaną i polewą czekoladową
15,Deser czekoladowy (puchar lodowy czekoladowy)
kompozycja lodów czekoladowych (2 gałki) i waniliowych (1 gałka) z polewą czekoladową
15,Deser truskawkowy (puchar lodowy truskawkowy)
połączenie lodów truskawkowych (2 gałki) i waniliowych (1 gałka) z polewą truskawkową
15,Deser orzechowy (puchar lodowy orzechowy)
kompozycja lodów orzechowych (2 gałki) i waniliowych (1 gałką) z polewą karmelową
18,Sorbetowe trio (puchar lodowy z sorbetami owocowymi)
połączenie sorbetów owocowych (3 gałki) i sosu malinowego
18,Puchar jogurtowy z malinami
winne maliny na ciepło z lodami waniliowymi, bitą śmietaną i płatkami musli
18,Szarlotka na ciepło
z lodami waniliowymi i bitą śmietaną
12,Suflet czekoladowy
z wiśniami, gałką lodów waniliowych i bitą śmietaną
18,Naleśniki z serem, owocami i bitą śmietaną (2 szt.)
18,-

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,Espresso
6,Espresso Podwójne
9,Kawa czarna „Americano”
6,Kawa czarna „Americano” z mlekiem
7,Kawa Cappuccino mała
7,Kawa Cappuccino duża
9,Kawa Latte
10,Kawa Parzona / Kawa Rozpuszczalna
7,-

NAPOJE ROZGRZEWAJĄCE
Herbata rozgrzewająca tradycyjna
z korzennymi przyprawami, goździkami, miodem i sokiem malinowym (500ml)
12,Herbata rozgrzewająca z pigwą
zielona herbata z korzennymi przyprawami, goździkami, miodem i syropem z pigwy (500ml)
12,Herbata rozgrzewająca „z procentem”
z nalewką żurawinową, korzennymi przyprawami, goździkami, miodem i sokiem wiśniowym (500ml)
15,Czekolada na ciepło z wiśniami i bitą śmietaną (200ml)
12,Czekolada na ciepło z malinami i bitą śmietaną (200ml)
12,Wino Grzaniec Galicyjski
czerwone wino grzane z dodatkiem przypraw i pomarańczy (200ml)
12,Piwo grzane
lubelskie piwo grzane z dodatkiem przypraw, soku malinowego i pomarańczy (500ml)
10,-

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)
4,Sok Tymbark (200ml)
jabłkowy / pomarańczowy / porzeczkowy / grejpfrutowy
5,Ice Tea (200ml)
cytrynowa / brzoskwiniowa
5,Red Bull (250ml)
napój energetyczny
11,Kawa mrożona (200ml)
z lodami waniliowymi i bitą śmietaną
12,-

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

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

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,-

