PRZYSTAWKI
1. Frytki belgijskie 12 zł
z sosem czosnkowym i sosem aioli
2. Tatar wołowy 24 zł
w asyście wiejskiego żółtka, podawany z cebulą, kaparami, kiszonym ogórkiem i
gorącą bułką (200g)
3. Carpaccio z polędwicy wołowej 29 zł
z rucolą, podawane z kaparami, parmezanem i gorącą bułką
4. Krewetki tygrysie (16/20) na maśle (10 szt.) 29 zł
podawane z cebulką, koprem, papryką i gorącą bułką
5. Krewetki tygrysie (16/20) w pomidorach na ostro z białym winem (8 szt.) 29zł
z papryczką chili i gorącą bułką
6. Siekany tatar ze śledzia podawany na pumperniklu 21 zł
z czerwoną cebulką, świeżym koprem i gorącą bułką
ZUPY
1. Zupa dnia 5 zł
każdego dnia inna zupa
2. Domowy rosół 8 zł
bulion drobiowo – wołowy podawany z makaronem
3. Pomidorowa z kawałkami świeżych pomidorów 8 zł
z makaronem lub ryżem
4. Żurek z jajkiem i białą kiełbasą 10 zł
podawany z gorącą bułką
5. Krem z pieczonych buraków 12 zł
z jogurtem naturalnym, prażonymi pestkami słonecznika, serem feta i świeżym
koprem
6. Flaki wołowe 13 zł
podawane z gorącą bułką
GNOCCHI
1. Gnocchi carbonara 18 zł
włoskie kluseczki z sosem śmietanowym, boczkiem, cebulą, parmezanem i świeżą
natką 18 zł
2. Gnocchi ripieni 28 zł
włoskie kluseczki buraczane nadziewane serem mascarpone i orzechami włoskimi,
podawana z sosem z sera lazur i świeżym pieprzem
RAVIOLONI
1. Ravioloni z kaczką 28 zł
włoskie pierożki (10 szt.) nadziewane farszem z kaczki, z rozmarynem na maśle z
rucolą i parmezanem
MAKARONY
1. Vege 18 zł
makaron tagliatelle/ sos pomidorowy/ cebula/ czosnek/ cukinia/ pieczarki/ pomidorki
cherry/ papryka, świeże liście szpinaku/ parmezan

2. Spinacio 18 zł
makaron spaghetti/ sos śmietanowy/ świeże liście szpinaku/ cebula/ czosnek/ ser
feta/ świeżo mielony pieprz
3. Spianata picantte 24 zł
makaron spaghetti/ oliwa z pierwszego tłoczenia/ ostre salami spianata/ suszone
pomidory/ czosnek/ cebula/ papryczka jalapeno/ parmezan
4. Fungo 28 zł
makaron spaghetti/ sos maślany/ prawdziwki duszone w białym winie/ cebula/
parmezan/ świeżo mielony pieprz
5. Kurczak w śmietanie 26 zł
czarny makaron tagliatelle/ sos śmietanowo-pieczarkowy/ pomidorki cherry/
parmezan
6. „Rynek” w pergaminie 29 zł
makaron tagliatelle/ sos śmietanowy/ polędwica wieprzowa/ kurki/ cebula/ czosnek/
parmezan
7. Kreweta na ostro 26 zł
czarny makaron tagliatelle/ sos pomidorowy/ krewetki tygrysie/ papryczka chili/
cebula/ czosnek
PIEROGI Z WODY (9 szt.) 16 zł
1. Pierogi ruskie z cebulką
2. Pierogi z kapustą i grzybami z cebulką
3. Pierogi z mięsem z okrasą z boczku cebuli
SAŁATKI
1. Verdure 18 zł
świeży ogórek/ świeży pomidor/ ser feta/ czerwona cebula/ papryka/ czarne oliwki/
świeże liście szpinaku/ sos vinegrette i balsamiczny
2. Carpaccio z buraka 21 zł
pieczony burak/ liście rucoli i sałaty lodowej/ ser feta/ prażone pestki słonecznika/
sos na bazie octu jabłkowego/ gorąca bułka
3. Cezar 25 zł
sałata rzymska/ grillowany kurczak/ grzanki// pomidorki cherry/ kapary/ parmezan/
sos cezar
4. Karne 29 zł
plastry polędwicy wołowej w ostrym sosie/ sałata rzymska/ pomidorki cherry/
prażona cebulka/ czarne oliwki/ ser feta/ gorąca bułka
BURGERY
1. Cheese burger 25 zł
200g wołowiny/ smażony boczek/ ser cheddar/ świeży pomidor/ ogórek/ czerwona
cebula/ sałata lodowa/ sos wybrany przez Gościa
2. Wejski burger 27 zł
200 g wołowiny/ smażony boczek/ ser cheddar/ogórek/ sałata lodowa/ prażona
cebulka/ jajko sadzone/ sos wybrany przez Gościa
3. Rynek Burger 27 zł
200g wołowiny/ ser lazur/ smażone pieczarki/ sałata lodowa/ rucola/ sos aioli

4. Burger XXL 38 zł
400 g wołowiny i podwójne dodatki z wybranego przez Gościa burgera
W każdym zestawie frytki belgijskie
Sosy do wyboru: czosnkowy/ aioli/ BBQ/ 100 wysp
DANIA GŁOWNE
DRÓB
1. Antrykot z kurczaka panierowany w bułce i jajku 20 zł
frytki, zestaw surówek
2. Antrykot z kurczaka panierowany w płatkach kukurydzianych 20 zł
ziemniaki, buraczki
3. Grillowna pierś z kurczaka w ziołach 22 zł
ryż, mix sałat z sosem vinegrette i pomidorkami cherry
4. Devolay (z masłem) 24 zł
frytki, mix sałat z sosem vinegrette i pomidorkami cherry
5. Antrykot z kurczaka saute nadziewany serem mozarella i
suszonym pomidorem 26 zł
na mixie sałat z pomidorkami cherry i parmezanem
6. Pierś z kaczki w delikatnym sosie pomarańczowym na bazie likieru cointreau 41 zł
kluseczki gnocchi z szałwią, mix sałat z sosem vinegrette i pomidorkami cherry
WIEPRZOWINA
1. Placek po zbójnicku 23 zł
placek ziemniaczany z gulaszem z polędwicy wieprzowej, pieczarkami, cebulą i serem
2. Kotlet schabowy smażony na smalcu z jajkiem sadzonym i chipsem z boczku 24 zł
ziemniaki, pieczarki na maśle klarowanym
3. Kotlet szwajcarski z szynką i serem 25 zł
frytki, buraczki
4. Polędwiczki wieprzowe w sosie śmietanowo – kurkowym 31 zł
z plackami ziemniaczanymi
5. Polędwica wieprzowa z sosem pieprzowym 35 zł
kluseczki gnocchi, mix sałat z pomidorkami cherry
WOŁOWINA
1. Stek z polędwicy wołowej (250g) z sosem z zielonego pieprzu 42 zł
z sosem z zielonego pieprzu, ryżem lub frytkami belgijskimi oraz mixem sałat z
pomidorkami cherry
RYBY
1. Filet z miruny w jajku 22 zł
frytki, zestaw surówek
2. Parowany filet z łososia w ziołach w pergaminie 32 zł
podawany z ryżem i grillowaną cukinią
3. Dorada smażona w całości 35 zł
frytki belgijskie, mix sałat z pomidorkami cherry

DODATKI
1. Ziemniaki, ryż 6 zł
2. Buraczki na ciepło 6 zł
3. Mizeria z koperkiem 6 zł
4. Mix sałat z pomidorkami cherry i parmezanem z sosem vinegrette 6 zł
5. Frytki, frytki belgijskie 9 zł
6. Kukurydza na maśle, smażone pieczarki 9 zł
Sosy 2zł
1. Aioli
2. Czosnkowy
3. BBQ
4. Ketchup
5. 100 wysp
6. Ostry sos
DESERY
1. Panna cotta 12 zł
z musem malinowym i cukrem pudrem
2. Lawa – czekoladowe ciastko z płynną czekoladą 15 zł
z kulką lodów
3. Deser „Rynek” 15 zł
3 kulki lodów z karmelizowanymi orzechami i płatkami czekolady
4. Naleśniki z kajmakiem (3 szt.) 15 zł
z musem z mango
NAPOJE ZIMNE
1. Woda Kropla Beskidu 330 ml 4 zł
Gazowana/ niegazowana
2. Woda San Pellegrino 0,75l 10 zł
lekko gazowana
3. Napoje gazowane 250 ml 4 zł
Coca-cola, coca-cola 0, fanta, sprite
4. Fuzetea 250 ml 4 zł
brzoskwiniowa/ cytrynowa
5. Sok Cappy 250 ml 4 zł
pomarańcza/ jabłko
6. Napój 1l 10 zł
Coca- cola/ sok pomarańczowy
7. Świeżo wyciskany sok z pomarańczy 300 ml 12 zł
NAPOJE GORĄCE
1. Espresso 6 zł
2. Kawa czarna 7 zł
3. Cappuccino 9 zł
4. Latte 11 zł

5. Kawa biała 9 zł
HERBATA RICHMONT W IMBRYCZKU 400ml 7 zł
1. Czarna
2. English breakfast
3. Zielona
4. Zielona z miętą pieprzową
5. Zielona jaśminowa
6. Hibiskusowa z korzennymi przyprawami
7. Owocowa
8. Słodycz brzoskwini
9. Yerba mate, trwa cytrynowa
10. Bezkofeinowa, ananas, miód
11. Earl grey
12. Czarna herbata ze słodyczą czekolady i ostrością chili
PIWO Z BECZKI
1. Tyskie 0,3l, 5 zł
2. Tyskie 0,5l, 6 zł
3. Tyskie dzbanek 2,5l 25 zł
4. Grzane piwo z pomarańczą i goździkami 0,5l, 10 zł
PIWO BUTELKOWE
1. Heineken 0,5l, 9 zł
2. Corona 0,355l, 8 zł
3. Becks 0,5l, 9 zł
4. Grolsh 0,5l, 9 zł
5. Lech bezalkoholowy 0,3l, 7 zł
6. Sok do piwa 1 zł
imbirowy/ malinowy
WINO
1. Kieliszek wina stołowego wytrawnego 230ml 8 zł
białe/ czerwone
2. Karafka wina domowego wytrawnego 500ml 14 zł
białe/ czerwone
3. Grzane wino z pomarańczą i goździkami 300ml 12 zł
*karta win butelkowych na życzenie Gościa
PROSECCO Mionetto
białe wino musujące wytrawne
1. Kieliszek prosecco 150ml 9 zł
2. Butelka Prosecco Mionetto 39 zł
WÓDKA
1. Żubrówka but. 0.5l 40 zł, 50ml 7 zł
2. Wyborowa but. 0.5l 50 zł

3. Finlandia 0.5l 60 zł
4. Gorbatschow Silver 0,75l 70 zł
WHISKEY
1. Ballantines 50ml, 7 zł
2. Ballantines Brasil 50ml, 8 zł
3. Jack Daniels 50 ml 12 zł, but. 0,7l 110 zł
4. Johny Walker Red Label 50ml, 8 zł
5. Johny Walker Black Label 50ml, 12 zł
DRINKI
1. Mojito 16 zł
rum/ mięta/ limonka/ cukier brązowy/ woda gazowana/ lód
2. Sex on the beach 18 zł
wódka/ likier brzoskwioniowy sok pomarańczowy/ grenadine/ pomarańcza/ lód
3. Aperol Spritz 21 zł
prosecco/ aperol/ woda gazowana/ pomarańcza/ lód
SHOTY
1. Wściekły pies 8 zł
wódka/sok malinowy/ tabasco
2. Kamikadze (4 szt.) 15 zł
wódka/ likier (wybrane smaki)/ sok z cytryny
3. Kamikadze BOX (16 szt.) 43 zł
4 szt. wódka/ likier truskawkowy/ sok z cytryny
4 szt. wódka/ likier liczi/ sok z cytryny
4 szt. rum/ lukier melonowy/ sok z cytryny/
4 szt. tequilla/ grenadine/ sok z cytyny

