
 

 

 

Zajazd Staropolski 

Menu restauracji 

 

 
Szef kuchni szczególnie poleca: 

 

Kaczka pieczona (luzowana) serwowana na postumencie z pieczonych jabłek i 

żurawiną z ziemniakami i zasmażonymi buraczkami 

65 zł 

 

Klopsiki cielęce w sosie koperkowym z ziemniakami i bukietem surówek 35 zł 

Pierś z kurczaka grillowana podawana z frytkami, sosem i zestawem surówek  38 zł 

Filet z soli z młodymi ziemniaczkami (w sezonie) 40 zł 

Sznycel cielęcy z jajkiem sadzonym i pieczarką z ziemniakami i zestawem 

surówek 
43 zł 

W tygodniu codziennie polecamy: „zestaw obiadowy dnia” 35 zł 

 

Zakąski zimne 
  

Befsztyk tatarski z cebulą, siekanym ogórkiem i marynowanymi grzybami  40 zł 

Róża z łososia wędzonego z cytryną i koperkiem  45 zł 

Śledź w oleju (1 porcja) z cebulą, kaparami i kiełkami 26 zł 

Jajecznica z trzech jajek z kiełbasą  30 zł 

Jajecznica z trzech jajek smażona na maśle 25 zł 

 

Zupy 

Zupa borowikowa  24 zł 

Flaki wołowe z pieczywem  28 zł 

Barszcz czerwony z uszkami 25 zł 

Zupa pomidorowa z domowymi kluskami 25 zł 

Staropolski żur z jajkiem i kiełbasą 25 zł 

Rosół z domowymi kluskami 24 zł 

Chłodnik z jajkiem (sezonowo) 25 zł 



 

 

 

 

Zestawy dań obiadowych 
 

Polędwica wieprzowa w sosie grzybowym z ziemniakami i bukietem surówek 40 zł 

Stek wieprzowy z cebulą z ziemniakami i bukietem surówek 42 zł 

Pieczeń wieprzowa w sosie pieczeniowym z kopytkami i bukietem surówek  40 zł 

Żeberka w sosie pieczeniowym z kopytkami i bukietem surówek 42 zł 

Bitki wołowe w sosie własnym z kopytkami i burakami zasmażonymi 40 zł 

Sztuka mięsa w sosie chrzanowym z ziemniakami i bukietem surówek 40 zł 

Ozory wołowe w sosie chrzanowym z ziemniakami i bukietem surówek 40 zł 

  

 

Zestawy dań obiadowych II 

(pieczone, smażone lub gotowane) 
 

Kotlet de volaille z ziemniakami i bukietem surówek  35 zł 

Antrykot z piersi kurczaka z ziemniakami i bukietem surówek 35 zł 

Indyk pieczony, serwowany z owocami , ziemniakami i bukietem surówek 34 zł 

Szaszłyk mięsny przekładany boczkiem, warzywami, ziemniakami  

i bukietem surówek 

35 zł 

Staropolski kotlet schabowy z ziemniakami i bukietem surówek 40 zł 

Kapusta faszerowana mięsem w sosie pomidorowym z ziemniakami  

i ogórkiem kwaszonym 

30 zł 

Kotlet mielony z ziemniakami i burakami zasmażanymi 30 zł 

Pierogi mięsne własnego wyrobu  30 zł 

Pierogi ukraińskie 30 zł 

Pstrąg smażony wg. wagi 50 zł 

Sandacz zapiekany wg. wagi 50 zł 

Golonka gotowana 38 zł 

 

 

 



 

 

Sałatki 

 

Sałata lodowa z kurczakiem w gyrosie i warzywami 30 zł 

Sałata lodowa z łososiem wędzonym, pomidorami i kaparami 35 zł 

Sałata grecka z serem fetą, oliwkami i warzywami 30 zł 

 

Dodatki 
 

Frytki   7 zł 

Ziemniaki z wody, opiekane 5 zł 

Kopytka lub kluski śląskie 7 zł 

Ryż lub kasza gryczana  5 zł 

Kapusta zasmażana 8 zł 

Buraki zasmażane 8 zł 

Bukiet surówek 15 zł 

Pomidor z cebulą lub mizerią  8 zł 

Ogórek kiszony własnego wyrobu 5 zł 

Pieczywo 3 zł 

Masło 3 zł 

Chrzan lub musztarda, ketchup  5 zł 

 

Napoje gorące 

Kawa:  

• Espresso 

• Double espresso 

• Americano 

• Latte 

• Cappucino 

 

10 zł 

12 zł 

10 zł 

12 zł 

10 zł 

Herbata w imbryczku (czarna i zielona) 15 zł 

Herbata smakowa zimowa  12 zł 

Śmietanka do kawy 4 zł 

 

 

 



 

 

 

Desery 
 

Deser lodowy z owocami i bitą śmietaną  17 zł 

Szarlotka lub sernik własnego wypieku 15 zł 

Szarlotka na gorąco z lodami, bitą śmietaną i owocami 20 zł 

 

Napoje 

Nestea cytrynowa, brzoskwiniowa   6 zł 

Coca Cola, Coca Cola Light, Fant, Sprite, Tonic Kinley - 0,2l 6 zł 

Kropla Beskidu gazowana i niegazowana - 0,25l 6 zł 

Soki Cappy (pomarańcza, jabłko, grejpfrut, pomidor, czarna porzeczka) - 0,2l 6 zł 

Piwo bez alkoholowe - 0,33l 8 zł 

Piwo Żywiec, Lech, Tyskie (butelkowe) – 0,33l 8 zł 

Piwo Żywiec, Lech, Tyskie (butelkowe) – 0,5l 10 zł 

Burn (energetyk) - 0,25l 10 zł  

 

Napoje alkoholowe 
 

Whisky Ballanties   - 40 ml 20 zł 

Chivas - 40 ml 22 zł 

Cognac Hennessy - 40 ml 22 zł 

Finlandia  - 40 ml 10 zł 

Absolut - 40 ml 10 zł 

Pan Tadeusz - 40 ml 10 zł 

Wyborowa - 40 ml 7 zł  

Żubrówka - 40 ml 7 zł 

Gin Lubelski - 40 ml 10 zł 

Campari - 100 ml 17 zł 

Martini Bianco, Rosso  - 100 ml 10 zł 

Wino białe - 100 ml 10 zł 

Wino czerwone - 100 ml 10 zł 

Wino różowe - 100 ml 10 zł 

 


