
Słoneczne Burgery

Schab Burger  -  30 zł
schabowy, ser, mix sałat, pomidor, ogórek konserwowy, cebula 

karmelizowana, sos koktajlowy, bułka, frytki, surówka
(1,2,6,9,10)

Kurczak Burger  - 30 zł 
filet drobiowy w chrupiącej panierce, mix sałat, cebula 

karmelizowana, pomidor, ogórek, sos jogurtowo- 
majonezowy, bułka, frytki z batata, surówka

(1,2,6,9,10)

Wypasiony Burger  -  30 zł
siekana wieprzowina w słodkim sosie chilli, mix sałat, pomidor, 
cebula karmelizowana, sos koktailowy, bułka, frytki, surówka

(1,2,6,9,10) 

Wege Burger  -  30 zł
camembert panierowany, pomidor,  żurawina, 

sos majonezowy, rukola, frytki, surówka
(1,2,6,9,10)

Przystawki

Camembert z żurawiną -  24 zł
ser camembert w panierce z żurawiną

(1,2,6,10)

Tatar wołowy  -  28 zł
wołowina 100g, ogórek kiszony, cebulka, pieczywo

(1,2,5)

Krewetki w sosie winno-maślanym  -  28 zł
krewetki, masło, czosnek, białe wino, natka pietruszki, pieczywo

(1,6,12,14)

Zupy

Rosół z kluseczkami  -  12 zł
(1,2,10)

Żurek po staropolsku  -  17 zł
serwowany z puree ziemniaczanym

(1,2,6,10)

Krem z pomidorów  -  15 zł
serwowany z grzankami ziołowymi

(1,6,10)

Dania Główne

Kotlet Schabowy  -  32 zł
kotlet schabowy z pieczarkami i kapustą 

zasmażaną, ziemniaki lub frytki
(1,2,6,10)

Devolay  -  32 zł
kotlet devolay, ziemniaki lub frytki, surówka

(1,2,6,10)

Karkówka “Wyśmienita”  -  34 zł
krucha sztuka mięsa z pieca, puree ziemniaczane, buraczki

(1,6,10)

Żeberko “W Dechę”  -  36 zł
serwowane na desce żeberka, ziemniaki opiekane, buraczki

(1,6,10)

“Leśne Runo”  -  37 zł
polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym serwowane na 

plackach ziemniaczanych z dodatkiem żurawiny
(1,2,6,10)

Stek z polędwicy wołowej  -  64 zł
grillowany stek, ziemniaki grillowane, warzywa 

grillowane, sos czosnkowy, sos koktailowy
(1,10)

Dania z ryb

Pstrąg z grilla  -  38 zł
serwowany na desce pstrąg, masło czosnkowe,  

grillowane ziemniaki, grillowane warzywa
(1,3,8,10)

Łosoś  -  39 zł
filet z łososia, masło czosnkowe, frytki, surówka

(1,3,8,10)

Makarony

Tagiatelle z kurczakiem i kurkami  -  33 zł
kurczak, kurki, sos kurkowy, ser pleśniowy, 

pomidor koktailowy, natka pietruszki
(1,2,6,10)

Tagiatelle z krewetkami lub wołowiną -  36 zł
krewetki/wołowina, białe wino, czosnek, papryka chilli, pomidorki 

koktailowe, sos słodko-ostry, orzeszki ziemne, limonka
(1,2,6,10,12)

M e n u
S ł o n e c z n e  T a r a s y

1. Gluten. 2. Jaja i produkty pochodne. 3.Ryby i produkty pochodne. 4. Orzeszki ziemne i arachidowe. 5. Soja i produkty pochodne. 6. Mleko, 
laktoza. 7. Orzechy laskowe, włoskie, migdały, pistacje, pestki dyni. 8. Seler i produkty pochodne. 9. Sezam. 10. Dwutlenek siarki i siarczany. 
11. Łubin i produkty pochodne. 12. Skorupiaki i produkty pochodne. 13. Gorczyca i produkty pochodne. 14. Mięczaki i produkty pochodne.

Wykaz alergenów:



Sałatki

Sałatka z serem pleśniowym i gruszką  -  30 zł 
mix sałat, ser pleśniowy, gruszka, orzechy, słonecznik, 

pomidory koktajlowe, sos balsamiczny, pieczywo z pieca

(1,6,7)

Sałatka Cesar  -  32 zł
kurczak, sałata, pomidorki koktajlowe, sos cesar, parmezan, grzanki

(1,3,6)

Łosoś na świeżym szpinaku  -  34 zł
filet z łososia, szpinak,, pomidorki koktajlowe, oliwki, pestki 

dyni, czerwona cebula, sos winegret, pieczywo z pieca
(1,3,7)

Desery

Desery ze „słodkiej witrynki”  - 12 zł
Brownie z orzechami  - 18 zł

ciasto orzechowe z olegami, gałka lodów, bita śmietana
(1,2,6,7)

Puchar lodowy z bezą  -  18 zł
2 gałki lodów, beza, bita śmietana, owoce, sos

(1,2,6)

Pucharek lodowy z adwokatem  - 18 zł
2 gałki lodów, adwokat, bita śmietana, owoce, sos

(1,2,6)

Kawa mrożona  - 16 zł
kawa mrożona, lody, bita śmietana

(1,2,6)

Napoje gorące

Herbata - różne smaki  -  9 zł
Espresso  -  11 zł

Kawa czarna  - 12 zł
Kawa z mlekiem  - 14 zł

Kawa Latte   - 15 zł
Cappuccino  -  15 zł

Kawa mrożona  -  17 zł
kawa mrożona, lody, bita śmietana

Napoje zimne

Sok ze świeżych owoców (0,2l)  -  13 zł
Woda (0,5l)  -  6 zł

Soky Cappy (0,2l)  -  6 zł
pomarańcz, jabłko, porzeczka

Dzbanek soku (1l)  -  15 zł
pomarańcz, jabłko, porzeczka

Cola, Fanta, Sprite (0,5l)  -  8 zł

Wina

Wino (100 ml)  -  14 zł
Wino butelka  -  80 zł

Martini  -  14 zł
słodkie wino białe lub czerwone 100 ml

Szampan  -  80 zł

Wino grzane (100 ml)  -  16 zł

Piwo beczkowe

Kozel Leżak (0,5l)  -  13 zł

Kozel Leżak (0,3l)  -  9 zł 

Piwo butelkowe

Pilsner Urquell (0,5l)  -  14 zł
Książęce Pszeniczne (0,5l)  -  14 zł

Książęce IPA (0,5l)  -  14 zł
Lech Premium (0,5l)  -  14 zł

Kozel Černý (0,5l)  -  14 zł

Piwo bezalkoholowe

Lech Free Lager (0,33l)  -  10 zł
Lech Free Limonka z Miętą (0,33l)  -  10 zł

Książęce Złote Pszeniczne 0% - 14 zł

Alkohole

Finlandia (40 ml)  -  11 zł
Żubrówka (40 ml)  -  10 zł

Johnnie Walker (40 ml)  -  14 zł
Jack Daniel (40 ml)  -  16 zł

Brandy (40 ml)  -  14 zł
Rum (40 ml)  -  14 zł

Adwokat (40 ml)  -  12 zł

Drinki

Hugo  -  18 zł
100ml.  Prosecco, syrop z czarnego bzu, 

limonka, mięta, woda gazowana

Aperol  -  18 zł
50ml. Aperol,  Prosecco, woda gazowana

Mojito  -  18 zł
40ml. rum, cukier trzcinowy, limonka, mięta, kruszony lód

Zielona Żabka  -  18 zł
50 ml Blue Bols, 25 ml wódki, sok pomarańczowy

Dwa Misie  -  18 zł
50 ml słodki krupnik, sok pomarańczowy

Malibu Coctail  -  18 zł
50 ml malibu, mleko, bita śmietana

Wódka Martini  -  18 zł
50 ml wódki, 50 ml Martini, sprite 


