
MENU  

NAPOJE GORĄCE

Kawa czarna/ espresso (0,25/0,03l)....... 8,00zł  
Espresso doppio (0,06l)........................ 12,00zł  
Kawa biała (0,25l) ...................................8,00zł 
Cappuccino (0,3l) ....................................8,00zł 
Kawa latte (0,35l) ................................. 10,00zł  
Herbata czarna/ smakowa (0,25l) .......... 6,00zł 
Herbata kwitnąca (0,3l) ........................ 13,00zł 

www.facebook.com/podfigurapodzamcze/ 
www.podfigura.pl

NAPOJE ZIMNE

Kropla Beskidu (0,33l/ 0,7l) ....... 4,00zł/ 7,00zł  
Coca cola, Coca cola zero, Fanta, Sprite, 
Kinley (0,25l) ......................................... 5,00zł 
Sok Cappy (0,25l) ................................. 5,00zł   
Lemoniada/ kompot (1l) ...................... 12,00zł 
Sok owocowy (1l) ................................ 10,00zł 
  
PIWO

Tyskie lane (0,3l/ 0,5l) .............. 7,00zł/ 8,00zł 
Tyskie (but. 0,5l) ................................... 8,00zł 
Lech (but. 0,5l) ...................................... 8,00zł 
Piwo regionalne (but. 0,5l) .................. 10,00zł 
Lech Free (0,3l) .................................... 7,00zł 

WINO

Sol del Rey (0,75l) .............................. 30,00zł  
Sol del Rey (0,1l) .................................. 9,00zł 



PRZYSTAWKI 
 

ZUPY  

DESERY

DANIA GŁÓWNE 

DLA DZIECI 

SAŁATKI 
 

Plince z pomoćką (150g) - 22,00zł  
 

Śledź w oleju (150g) - 12,00zł  

Rosół z makaronem (280g) - 10,00zł 
 

Żurek na swojskim zakwasie z pieczywem (300g) 
- 14,00zł 

 
Zupa dnia (zapytaj kelnera) - 10,00zł 

Rolada wołowa, kluski śląskie, modra kapusta  
(360g) - 36,00zł  

 
Schab panierowany podany z kapustą zasmażaną 

i ziemniakami puree  (310g) - 30,00zł  
 

Jurajski placek ziemniaczany z gulaszem 
wieprzowym i ogórkiem kiszonym (320g) - 28,00zł  

 
Gulasz z jelenia w kociołku podany z 

pieczywem (260g) - 29,00zł  
 

Panierowany filet z kurczaka, ziemniaki puree, 
zestaw surówek (300g) - 27,00zł 

 
Żeberka duszone, ziemniaki puree, zestaw 

surówek (300g) - 29,00zł  
 

Pstrąg z patelni z masłem czosnkowym, frytki, 
zestaw surówek (300g) - 34,00zł 

 
Makaron penne w sosie pieczarkowym podany z 

polędwiczkami drobiowymi (200g) - 27,00zł  
 

Tagliatelle z łososiem, suszonymi pomidorami i 
szpinakiem (220g) - 29,00zł  

 
 

Sałatka dworska 
 (bukiet sałat, grillowany boczek, filet z kurczaka, ser 

feta,pomidor, czerwona cebula, emilgrana, sos 
czosnkowy - 330g) - 21,00 zł 

 
Sałatka z polędwiczką wieprzową 

 (bukiet sałat, grillowana polędwiczka wieprzowa, 
mozzarella, pomidor, czerwona cebula, emilgrana, 

malinowy sos vinegrette - 310g)  - 23,00 zł 

Pierogi z dziczyzny w sosie grzybowym (240g) 
- 22,00zł  

 
Pierogi ruskie z cebulką (240g) - 18,00zł 

 
Pierogi z mięsem (240g) - 19,00zł  

 
Pierogi z kurkami (240g) - 21,00zł  

 

PIEROGI   

Sernikowy puch (80g) - 14,00 zł  
 

Lody z malinami i bitą śmietaną (130g) - 16,00 zł 
 

Deser dnia (zapytaj kelnera) - 8,00 zł 

Fileciki z kurczaka z frytkami i marchewką (190g) 
- 18,00zł 

 
Naleśniki z serkiem waniliowym i nutellą 

(2 szt - 240g) - 18,00zł 
 

Wykaz składników dań oraz alergenów znajduje się 
na barze.Dania jarskie 


