
Nasze  potrawy  przyrządzane  są  na  bazie
naturalnych  składników  pochodzących  od
certyfikowanych  lokalnych  producentów,  co
gwarantuje  walory  smakowe  i  zdrowotne
potraw.              jest członkiem elitarnej Sieci
Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska.

We only use fresh, carefully sourced and seasonal ingredients 
- we guarantee that our food is delicious and healthy.     
                 Inn is a member of the elite European Network of 
Regional Culinary Heritage
 

 prosimy o przychylne opinie na stronie  
 If you like our service, please leave a favourable review on

www.pl.tripadvisor.com/reviewit

              facebook
                   jeżeli byłeś lubjesteś u nas wykonaj                    

       If you are or have been at                 , do

                      check-in



SZEF KUCHNI POLECA:
Chefs recommendations:

           Żurek w chlebku
   Sour rye soup served in a bread bowl

              
           Golonka pieczona 
            Roasted pork shank
        

Szarlotka na ciepło z lodami
      Warm apple pie with ice cream 
 



    DANIA NIEDZIELNO-ŚWIĄTECZNE
Festive season menu

Zupa kurkowa/borowikowa       
Chanterelle/boletus soup

12,00 zł

Stek wołowy grillowany                   
Grilled beefsteak

35,00 zł

Królik w śmietanie /Rabbit in cream 30,00 zł

Sałatka owocowa /Fruit salad 10,50 zł

Krem Tiramisu/Tiramisu cream 10,00 zł

Makowiec/Poppy seed roll 8,00 zł

         BYWAJĄ / NA ZAMÓWIENIE
/On request

         
Krem z białych warzyw                    
White vegetables cream soup 

10,00 zł

Krem z groszku / Green peas cream soup 10,00 zł

Pierś z młodej gęsi z warzywami              
Young goose breast with vegetables

35,00 zł

Pierś z kaczki  / Duck breast 19,00 zł

Skrzydełka faszerowane /Stuffed wings 10,00 zł

Boeuf Strogonow a'la                      
Boeuf Stroganoff a'la

24,00 zł

Szaszłyk wieprzowy/Pork shish-kebab 16,00 zł

Tatar /Steak tartare 32,00 zł



ŚNIADANIA / Breakfast

Zestaw śniadaniowy:
Wędliny , ser żółty , serek topiony, pomidor, dżem, masło
Breakfast set:
cold meats, hard cheese, melted cheese, tomato, jam, butter

15,00 zł

Jajecznica na boczku/szynce z 3 jaj 
Scrambled eggs on bacon/ham (3 eggs)

 8,50 zł

Jajecznica na maśle z 3 jaj 
Scrambled eggs on butter (3 eggs)

 7,00 zł

Parówki na gorąco 2 szt.
Hot sausage (frankfurter) (2)

 6,50 zł

Kiełbasa śląska 100g wg wagi
Sausage Silesian-style per 100g of weight

 7,00 zł

Tosty z pieczarkami,serem i szynką 2 szt.
Toasts with champignons, cheese and ham (2 pieces)

10,00 zł

Tosty z pieczarkami, serem 2 szt.
Toasts with champignons and cheese (2 pieces)

 8,50 zł

Twarożek ze śmietaną                      
Cottage cheese with cream 

 8,00 zł

                   



          PRZYSTAWKI / Appetizers         

Cammembert na sałacie z żurawiną        
Cammembert on lettuce with cranberry         

14,50 zł

Krewetki w cieście                              
Prawns in pastry

19,00 zł

Carpaccio z polędwicy wołowej
Sirloin carpaccio

25,00 zł

Podpłomyk/Traditional Polish flatbread 15,00 zł

Śledzie po chłopsku                             
Herring peasant-style             

 6,00 zł

               SAŁATKI /  Salads                     

Sałatka grecka z fetą i oliwkami, grzanka                  
Greek salad with fete & olives, fried toast

15,50 zł

Sałatka Cezar                             
Cezar salad

                                                   

16,00 zł

Sałatka Cztery Sery
4 Cheese salad

20,00 zł

Sałatka z łososiem/tuńczykiem
Salmon/tuna salad

20,00 zł



ZUPY / Soups

Rosół z kury /Chicken soup  7,50 zł

Zupa pomidorowa z makaronem 
Tomato soup with noodles

 7,50 zł

Żurek z kiełbasą i jajkiem, pieczywo 
Sour soup with sausage and egg, bread

10,00 zł

Żurek w chlebku z kiełbasą i jajkiem  
Sour soup served in a bread bowl, with sausage and eggs

14,00 zł

Flaki wołowe,  pieczywo 
Beef tripe, bread

11,00 zł

Gulaszowa,  pieczywo 
Goulash, bread

11,00 zł

Krem z brokułów 
Broccoli cream soup

10,00 zł

Krem ze szpinaku
Spinach cream soup

10,00 zł

Krem z pomidorów                                   
Tomato cream soup

10,00 zł

Barszcz czerwony z uszkami
Beetroot soup with raviolli

 8,50 zł

Barszcz ukraiński
Ukrainian borscht

 8,50 zł

Chłodnik – w okresie letnim                                 
Seasonal cold soup  - in the summer

8,00 zł

Zupa „Szefa” 
Chefs soup

 6,50 zł



          DANIA MIĘSNE / Meats           

             z wieprzowiny/pork:

Kotlet schabowy /Pork chop 14,00 zł

Kotlet            z pieczarkami i żółtym serem
           cutlet with champignons and cheese

16,00 zł

Kotlet schabowy po chłopsku
Pork chop peasant-style

16,00 zł

Kotlet po szwajcarsku  z serem 
Swiss cutlet with cheese

16,00 zł

Kotlet po myśliwsku w sosie borowikowym                    
Huntsman cutlet in boletus sauce

17,00 zł

Polędwiczki wieprzowe w sosie borowikowym/kurkowym 
Pork loins in boletus/chanterelle sauce

24,50 zł

Pieczeń wieprzowa /Roasted pork 15,00 zł

Bitki wieprzowe/Pork tenderloin cutlets 16,00 zł

Golonka pieczona  wg wagi 100g
Roasted pork shank  per 100g weight

 5,00 zł

Karczek z grilla /Grilled chuck steak 16,00 zł

Żeberka pieczone bez kości 
Roasted ribs boneless 

16,00 zł

Żeberka w kapuście /Ribs in cabbage 16,00 zł

Świeżonka /Fried fresh pork 14,00 zł

Gyros a`la             /Gyros a`la         15,00 zł

Krokiety z mięsem 2 szt., barszcz
Meat croquette ( 2 pieces ) with beetroot soup

15,00 zł

Pierogi z mięsem 7 szt
Meat dumplings (7 pieces)

13,00 zł



               z drobiu/poultry:
                          
Gęsie udko pieczone ze śliwką i jabłkiem       
Roast goose leg with plums and apples

27,00 zł

Udko z kaczki pieczone w ciemnym sosie        
Roast duck leg in dark gravy

17,00 zł

Kotlet drobiowy
Poultry cutlet

14,00 zł

Kotlet de'volay  z pieczarkami
De'volay cutlet with champignons

16,00 zł

Pierś grillowana 
Grilled chicken breast

12,00 zł

Wątróbka drobiowa
Poultry liver 

12,00 zł

Naleśniki z kurczakiem i warzywami 2szt. + sos
Pancakes with chicken and cheese, 2 pieces with sauce

18,00 zł

              z wołowiny/ beef:                            

Placek po węgiersku
Hungarian potatoe pancake with goulash

21,00 zł

Roladki wołowe 
Beef roulade

25,00 zł

Bryzol a`la             z polędwicy wołowej
Beef tenderloin beaten steak a'la

30,00 zł



   DANIA BEZMIĘSNE/ Vegetarian menu

            pierogi/dumplings 7 szt.:

Pierogi ruskie 
Russian dumplings 

10,00 zł

Pierogi z kapustą i grzybami 
Mushrooms & cabbage dumplings

11,00 zł

Pierogi ze szpinakiem
Spinach dumplings

11,00 zł

Pierogi z kaszą gryczaną               
Buckwheat dumplings

11,00 zł

Pierogi z jagodami
Berry dumplings

11,00 zł

Pierogi z serem 
Cheese dumplings 

 8,00 zł

                               *Dopłata do pierogów pieczonych 
                            *additional price for baked dumplings

 1,00 zł

Naleśniki z serem i rodzynkami 2 szt.
Pancakes with curd cheese and raisins (2 pieces)

11,00 zł

Naleśniki ze szpinakiem 2 szt. z sosem czosnkowym 
Pancakes with spinach (2 pieces) with garlic sauce

14,00 zł

Krokiety z kapustą i grzybami 2szt.+barszcz  
Mushrooms & cabbage croquettes (2 pieces) with beetroot soup

13,00 zł

Krokiety z pieczarkami i serem 2 szt.                
Champignons & cheese croquettes, 2 pieces

13,00 zł

Placki ziemniaczane 5 szt.
Potato pancakes (5 pieces)

 8,00 zł

Omlet z pieczarkami i serem
Omelette with champignons and cheese

13,00 zł

Omlet z musem owocowym
Omelette with fruit mousse

12,00 zł

Omlet z dżemem i bitą śmietaną
Omelette with jam and whipped cream

11,00 zł



                     ryby/fish
              smażone, grillowane, na parze
                           fried, grilled, steamed

Sola w warzywach
Sole in vegetables

22,00 zł

                                                                                                        Cena za 100g
                                                                                                      Price per 100g

Pstrąg   
Trout

 9,00 zł

Dorsz
Cod

 8,50 zł

Sola 
Sole 

 8,50 zł

Mintaj
Pollock 

 7,00 zł

 



       DANIA NA MNIEJSZY APETYT       
          Courses for lesser appetite

                       zestawy/sets:

Kotlet „Kruszyna”z pieczarkami i żółtym serem, 
ziemniaki, surówki 
„Kruszyna” cutlet with champignons and cheese, 
potatoes, salad

16,00 zł

Placek po węgiersku, surówki 
Hungarian potatoes pancake with goulash, plate of salads 

16,00 zł

Kotlet schabowy, ziemniaki/frytki, zestaw surówek 
Pork chop, potatoes/chips, plate of salads

15,00 zł

Kotlet drobiowy, ziemniaki/frytki, zestaw surówek
Poultry cutlet, potatoes / chips, plate of salads

15,00 zł

Pieczeń wieprzowa,ziemniaki/frytki, zestaw surówek
Roasted pork,  potatoes / chips, plate of salads

15,00 zł

                   pierogi /dumplings 4 szt:
                                       Pierogi ruskie 
Russian dumplings

 6,00 zł

Pierogi z mięsem  
Meat dumplings

 7,50 zł

Pierogi z kapustą i grzybami                 
Mushrooms & cabbage dumplings

 6,50 zł

Pierogi ze szpinakiem
Spinach dumplings

 6,50 zł

Pierogi z kaszą gryczaną
Buckwheat dumplings

 6,50 zł

Pierogi z jagodami                
Berry dumplings

 6,50 zł

Pierogi z serem 
Curd cheese dumplings 

 5,00 zł

                     



          DODATKI /  Food additives               

Ziemniaki/opiekane/frytki/łódeczki
Potatoes/roast potatoes/chips/potato wedges

 5,00 zł

Kluski śląskie /Dumplings Silesian-style  6,00 zł

Kasza Jęczmienna /Barley  5,00 zł

Kasza gryczana /Buckwheat  5,00 zł

Ryż /Rice  5,00 zł

Pieczywo /Bread  1,00 zł

Sos myśliwski /Hunter's sauce 5,00 zł

Sos pieczeniowy /Gravy 2,50 zł

Sos kurkowy /Chanterelle sauce 7,00 zł

Sos czosnkowy /Garlic sauce  2,50 zł

Smalec /Lard 5,00 zł

Chrzan /Horseradish  1,50 zł

Majonez /Mayonnaise  1,50 zł

Musztarda /Mustard  1,50 zł

Ketchup                                    1,50 zł

Śmietana /Cream  2,00 zł

Kefir/jogurt 2,00 zł

 



               SURÓWKI / Salads           
                                             

Surówka z białej kapusty  z papryką i marchewką      
Cabbage salad with carrot & paprika

 5,00 zł

Surówka z czerwonej kapusty/Red cabbage salad  5,00 zł

Surówka z kapusty kiszonej/Sour cucumber salad  5,00 zł

Surówka z kapusty pekińskiej w sosie vinegrette
Napa cabbage salad in vinegrette sauce

 5,00 zł

Surówka z ogórków kiszonych               
Pickle cucumber salad

 5,00 zł

Surówka z buraczków /Beetroot salad  5,00 zł

Surówka z marchwi /Carrot salad  5,00 zł

Surówka z selera /Celery salad  5,00 zł

Surówka z pomidorów /Tomato salad  7,00 zł

Mizeria /Cucumber salad  6,00 zł

Ogórek konserwowy /Canned cucumber  5,00 zł

Zestaw surówek /Raw vegetables salad 5,00 zł

Mix sałat w sosie winegrette                                
Lettuce mix with vinaigrette sauce

8,00 zł

Kapusta biała / czerwona zasmażana
Stewed cabbage white / red

 7,00 zł

Warzywa grillowane/na parze            
Grilled/steamed vegetables

7,00 zł



               DESERY/ Desserts                      

Deser lodowy z owocami 
Ice cream with fruits

10,00 zł

Szarlotka na ciepło z lodami
Warm apple pie with ice cream

10,50 zł

Sernik
Cheese cake

  8,50 zł

        SOKI ZE ŚWIEŻYCH OWOCÓW 

  Fresh fruit juices

Sok z marchewki  7,00 zł
Carrot juice

Sok z pomarańczy  8,00 zł
Orange juice

Sok z grejfrutów  8,00 zł
Grapefruit juice

    

                    



              SOKI / Juices 100 %                   

Sok jabłkowy 
Apple juice

 5,00 zł

Sok grejfrutowy 
Grapefruit juice

 5,00 zł

Sok pomarańczowy 
Orange juice

 5,00 zł

Sok bananowy 
Banana juice

 5,00 zł

Sok z czarnej porzeczki 
Blackcurrant juice

 5,00 zł

Sok pomidorowy 
Tomatoe juice

 5,00 zł

              NAPOJE OWOCOWE
                             Juice drinks
Kubuś 3,50 zł

Tymbark różne smaki/different flavours 3,50 zł

Cappy 4,00 zł

Frugo 4,00 zł

Kompot /Traditional Polish fruit kompot 3,00 zł



      NAPOJE ZIMNE /Cold beverages

Ice Tea Lipton 0,2 l  3,00 zł

Coca cola / Fanta/ Sprite/Pepsi cola   0,2 l  3,00 zł

Tonic 0,2 l  3,00 zł

Coca cola /Fanta/ Sprite/ Pepsi cola   0,5 l  5,00 zł

Coca cola /Fanta/ Sprite/ Pepsi cola       1l 10,00 zł

Red Bull 10,00 zł

Herbata mrożona Nestea 
„Nestea” Ice tea 

 6,00 zł

Kawa mrożona
Iced coffee

 9,00 zł

Woda mineralna 0,5 l
Mineral water   0,5l

 4,50 zł

Woda mineralna 0,3 l
Mineral water    0,3 l

 3,50 zł



       NAPOJE GORĄCE / Hot beverages
                              

Kawa rozpuszczalna
Instant coffee

 5,00 zł

Kawa po turecku
Turkish coffee

 5,00 zł

Kawa espresso
Espresso

 7,00 zł

Kawa latte
Latte coffee

 8,00 zł

Kawa Brulee
Brulee coffee

 9,00 zł

Capuccino z bitą śmietaną
Capuccino with whipped cream

 7,00 zł

Herbata Lipton/Dilmah czarna, zielona, owocowa
Lipton/Dilmah tea black, green, fruit

 4,00 zł

Barszcz czerwony 
Beetroot soup

4,00 zł

Czekolada na gorąco
Hot chocolate 

 7,00 zł

Kakao
Cocoa

 5,00 zł



                            DRINKI/Drinks

Uśmiech Karczmareczki (Alewife Smile)
Gin, grenadine, cane sugar syrup, sprite, lemon juice

18,00 zł

Płonąca Stodoła (Burning Barn)
Tequila, grenadine, orange juice

18,00 zł

Kruszyna Sunrise
Bacardi, Blue Curacao, grenadina, orange juice

17,00 zł

Baba z Wozu (Off the Wagon)
Bacardi, strawberries, lime juice, sugar syrup

18,00 zł

Mojito
Bacardi, fresh mint leaves, cane sugar

17,00 zł

Krowa Libre (Cow Libre)
Bacardi, Coke, lime

21,00 zł

Kruszynka
Extra Dry Martini, gin, grapefruit juice

14,00 zł

Łzy Karczmarza (Innkeeper's Tears)
Bols, Bacardi, Triple Sec, tequila, gin, lemon juice

19,00 zł

Bloody Mary
Bols, tomato juice, lemon juice

16,00 zł

Kruszynka Beach
Bols Blue, Martini Bianco, gin, tonic, sprite

25,00 zł

Słoneczna Daisy (Sunshine Daisy)
Campari Bitter, orange juice

14,00 zł

Margarita
Tequlia, Triple Sec, lemon juice

19,00 zł

Biała Dama (White Lady)
Malibu, milk

15,00 zł

Wściekły Pies (Angry Dog)
Bols, raspberry juice, tabasco sauce

8,00 zł

Drink Śrubokręt (Screwdriver)
Bols, orange juice, ice

10,00 zł



    WINA WYTRAWNE CZERWONE
               Dry red wines

Cape Spring 100 ml                  
butelka /bottle 0,75 l      

Afryka
Africa

 8,00 zł
60,00 zł

Chateau Ministre  100 ml
butelka /bottle 0,75 l

Francja
France

 8,00 zł
60,00 zł

Ergi Bikaver 
butelka /bottle 0,75 l

Węgry
Hungary

5,00 zł
35,00 zł

Chateau de Montredon 
butelka /bottle 0,75 l

Francja
France

56,00 zł

          WINA WYTRAWNE BIAŁE 
Dry white wines

Cape Spring 100ml
butelka /bottle 0,75 l

Afryka
Africa

 8,00 zł
60,00 zł

Chardonnay 100ml            
butelka /bottle 0,75 l

Francja
France

6,00 zł
45,00 zł

           WINA PÓŁWYTRAWNE
                   Semidry wines
Carlo Rossi 100ml 
butelka /bottle 0,75 l
białe, czerwone, różowe / white, red, rose

USA  6,00 zł
45,00 zł

Spätlese białe/white
butelka/bottle 0,75 l

Niemcy
Germany

45,00 zł



              WINA PÓŁSŁODKIE
                 Semisweet wines

                                    
Madeleine 100ml
butelka/bottle 0,75  l
białe, czerwone / white, red 

Francja
France

4,00 zł
30,00 zł

Merlot czerwone/red
butelka / bottle 0,75 l

Mołdawia
Moldavia

30,00 zł

Muscat  białe/white
butelka / bottle 0,75 l

Mołdawia
Moldavia

30,00 zł

        WINA SŁODKIE /Sweet wines

Cherry 100ml Polish 5,00 zł
                                                                

Grzaniec Staropolski 200ml  
Traditional Polish mulled wine

Polish  7,00 zł

       WINA MUSUJĄCE /Sparkling wines

Igristoje butelka/bottle 0,75 l 30,00 zł

Cin Cin butelka/bottle 0,75 l 30,00 zł



             APERITIFY /Aperitif
Campari 50 ml  9,00 zł

                  RUMY / Rums
Bacardi Carta Blanca 50 ml  9,00 zł

Bacardi Reserva 50 ml  10,00 zł

Malibu 50ml 10,00 zł

Rum do herbaty /Rum added to tea 50 ml           5,00 zł

                LIKIERY/Liqueurs                  

Bols Blue 50 ml   9,00 zł

Advocat 50 ml  5,00 zł

              WERMUTY/Wermouth
                                                                  
Martini Bianco 100ml
butelka/bottle 0,75 l

 8,00 zł
80,00 zł

Martini Rosso 100 ml
butelka/bottle 0,75 l

 8,00 zł
80,00 zł

Martini Dry 100 ml
butelka/bottle 0,75 l

 8,00 zł
80,00 zł



                 KONIAKI/Cognac

Metaxa 50 ml 14,00 zł

Hennessy 50 ml 17,00 zł

    BRANDY
                                                       Stock 50 ml 10,00 zł

National 50 ml 15,00 zł

Napoleon 50 ml  7,00 zł

                    WHISKY

Johnnie Walker Red Label 50 ml 10,00 zł

vJohnnie Walker Black Label 50 ml 15,00 zł

Jack Daniels 50 ml 15,00 zł

Ballantines Finest 50 ml 13,00 zł

Jim Beam 50 ml 13,00 zł

                    GINY/Gins

Lubuski 50 ml  5,00 zł

Seagram's extra dry 50 ml  7,00 zł



                 WÓDKI/Vodka

Żołądkowa 40 ml
butelka / bottle 0,5 l

  5,00 zł
 50,00 zł

Żubrówka 40 ml
butelka / bottle 0,5 l

  5,00 zł
 50,00 zł

Wiśniówka 40 ml
butelka / bottle 0,5 l

  5,00 zł
 50,00 zł

Bols 40 ml
butelka / bottle 0,5 l

  5,00 zł
 50,00 zł

Absolwent 40 ml
butelka / bottle 0,5 l

  5,00 zł
 50,00 zł

Luksusowa 40 ml
butelka / bottle 0,5 l

  5,00 zł
 50,00 zł

Sobieski 40 ml
butelka / bottle 0,5 l

  5,00 zł
 50,00 zł

Wyborowa 40 ml
butelka / bottle 0,5 l

  5,00 zł
 50,00 zł

Smirnoff 40 ml
butelka / bottle 0,5 l

  6,00 zł
 55,00 zł

Dębowa 40 ml
butelka / bottle 0,7 l

  7,00 zł
112,00 zł

Miodula 40 ml                                                   
butelka / bottle 0,5 l

  6,50 zł
 75,00 zł

Chłopska pędzona  40 ml
butelka / bottle 0,5 l

  6,00 zł
 55,00 zł

Finlandia 40 ml
butelka / bottle 0,7 l

  8,00 zł
125,00 zł

Finlandia Cranberry 40 ml
butelka / bottle 0,7 l

  8,00 zł
125,00 zł

Tequila Pepe Lopez 40 ml
butelka / bottle  0,7 l

 10,00 zł
165,00 zł

Absolut 40 ml
butelka / bottle 0,7 l

  7,00 zł
112,00 zł



                   PIWO/ Bier
Tyskie beczkowe / keg beer 0,5 l  6,50 zł

Tyskie beczkowe / keg beer  0,3 l  5,00 zł

Tyskie butelka / bottle 0,5 l  6,50 zł

Tyskie puszka / can 0,5 l  5,50 zł

Holba beczkowe / keg beer  0,5 l  6,50 zł

Holba beczkowe / keg beer  0,3 l  5,00 zł

Litowel ciemne beczkowe / dark keg beer  0,5 l  6,50 zł

Litowel ciemne beczkowe / dark keg beer 0,3 l  5,00 zł

Żywiec butelka / bottle 0,5 l  6,50 zł

Żywiec puszka /can 0,5 l  5,50 zł

Żywiec niskoalkoholowe butelka 0,33 l
Żywiec low alcohol, bottle 0,33 l

 5,50 zł

Lwówek książęcy/ratuszowy, butelka / bottle 0,5 l 7,00 zł

Lech butelka / bottle 0,5 l  6,50 zł

Żubr butelka / bottle 0,5 l  6,50 zł

Warka Strong butelka / bottle 0,5 l  6,50 zł

Dębowe butelka / bottle 0,5 l  6,50 zł

Heineken butelka / bottle 0,33 l  6,00 zł

Pilzner butelka / bottle 0,5 l  7,50 zł

Karmi ciemne butelka /Karmi dark bottle 0,5 l  6,50 zł

Red s  butelka / bottle 0,33 l  5,00 zł



  Organizujemy bankiety i przyjęcia weselne
     We organize banquets and weddings parties

  Obsługujemy wycieczki i grupy turystyczne
           We cater trips and tourist groups

         Z a p r a s z a m y
         


