
PRZEKĄSKI / STARTERS

Tatar tradycyjny z polędwicy wołowej z marynowanymi warzywami, 
żółtkiem jaja i tłuczonym pieprzem 
Traditional beef tartar with marinated vegetables, egg yolk and coarsely ground 
pepper

42 zł

Marynowany śledzik w oleju lnianym, w piórkach cebuli, przekładany 
pieczywem razowym 
Marinated herring in linseed oil in onion feathers layered with wholemeal bread

20 zł

Tatar z łososia z kaparami, świeżym zielonym ogórkiem, podany 
z emulsją cytrynowo-balsamiczną 
Salmon tartar with capers and fresh green cucumber, served with a lemon-
balsamic emulsion

25 zł

Krewetki tygrysie w sosie maślano-winnym, obficie posypane zieloną 
pietruszką i ostrym chilli, podane z sosem dojrzałych pomidorów  
Tiger shrimps with buttery-wine sauce, sprinkled  with parsley and spicy chili, with
ripe tomato sauce

62 zł

Gotowane Ozorki wieprzowe w chrzanowym sosie
Boiled pork tongues in horseradish sauce

25 zł

ZUPY/SOUPS

Rosół z kury z kołdunami lub z makaronem 
Chicken broth with meat dumplings or noodles

 20/17zł

Barszcz czerwony z kołdunami lub krokietem 
Red borscht with meat dumplings or croquette

21 zł

Kapuśniak na żeberkach
Sour cabbage soup with pork ribs

23 zł

Zupa gulaszowa z papryką i ziemniakami
Goulash soup with red pepper and potatoes 

28 zł

Sezonowa zupa dnia
The soup of the day 

22 zł



DANIA GŁÓWNE/MAIN DISHES

Befsztyk z polędwicy wołowej z grzybami leśnymi, sosem zielonego 
pieprzu i ziemniakami opiekanymi,dodatek warzyw 
Beef tenderloin steak with  mushrooms in green pepper sauce with fried potatoes 
vegetables 

90 zł 

Zraz wołowy zawijany z boczkiem, ogórkiem kiszonym,cebulą w sosie
własnym, z kaszą gryczaną i zasmażanymi buraczkami czerwonymi 
Beef roulade wrapped in bacon with pickled cucumber, onion in gravy with 
buckwheat and fried beet salad.

39 zł

Polędwiczka wieprzowa w boczku z sosem z grzybów leśnych podany
z kluskami śląskimi i bukietem sezonowych surówek
Pork loin in bacon with mushrooms sauce served with silesian dumplings and 
salad bouquet

45 zł

Smażona pierś  kaczki z patelni z zasmażanymi czerwonymi buraczkami 
i kluskami śląskim 
Fried duck breast from the pan with fried red beets and Silesian dumplings

57 zł

Filet drobiowy panierowany w migdałach z frytkami i bukietem 
sezonowym surówek
Chicken breast coated in almond flakes, served with fries and salad bouqu

 35 zł

Kotlet de Volaille nadziewany masłem i zieloną pietruszką z 
ziemniakami puree i gotowaną marchewką z groszkiem  
Côtelette de volaille stuffed with butter and green parsley with mashed potatoes 
and boiled carrots with peas

37 zł

Plastry indyka przekładane bakłażanem z sosem tymiankowym, 
zapiekane serem, opiekane ziemniaki
Slices of turkey layered with eggplant with thyme baked under the cheese,
 fried potatoes.

42 zł

Wątróbki drobiowe z kawałkami wędzonki, sosem wiśniowym, cząstkami 
pieczonego jabłka
Chicken livers with chunks of smoked bacon with sour cherry sauce and pieces 
of baked apple

28 zł

Schabowy smażony w panko z ogórkiem kiszonym, z sosem autorskim 
ziemniakami ze skwarkami 
Pork chop fried in panko with pickled cucumber and potatoes with greaves

38 zł

Dorsz smażony w jajku i ziołach prowansalskich tagliatelle w 
pomidorach, warzywa gotowane 
Cod fried in egg and provencal herbs, tagliatelle in tomatoes with boiled vegetables 

 45 zł

Filet z łososia norweskiego gotowany na parze z  zasmażonymi liśćmi 
szpinaku w śmietanie i puree ziemniaczanym 
Steamed norwegian salmon fillet with , fried spinach leaves in sour cream and 
potatoes puree 

  57 zł

Delikatne naleśniki z puszystym serem kremowym, podane z musem 
owocowym 
Pancakes filled with fluffy cream cheese, servd with fruit puree

 26 zł

Czerwone pappradelle z mascarpone,pomidorami w oliwie 
i szczypiorkiem        
Red pappardelle with mascarpone ,tomatoes in olive and green onion

28 zł

Pierogi z twarogiem i ziemniakami ze skwarkami i cebulą 
Dumplings with potato and cottage cheese stuffing with greaves and onion

27 zł



SAŁATKI/SALADS

Sałatka Cezar z kurczakiem - kurczak grillowany, grzanki, parmezan, sałata, 
pomidorki koktajlowe, czosnek, anchois dressing 
Cezar salad with grilled chicken, croutons, parmesan, lettuce, cherry tomatoes, 
garlic, anchois dressing

30 zł

Ulubiona Sałatka Zeusa- ogórek, sałata, papryka, cebula, ser Feta, oliwki, sos 
vinaigrette 
Zeus’s favourite salad - tomatoes, cucumber, lettuce, red pepper, onion, feta 
cheese, olives, vinaigrette

28 zł

DESERY /DESSERTS

Puchar lodów z musem owocowym podane z bitą śmietaną i kawałkami 
owoców
Mixed ice cream with fruit puree, served with whipped cream and fresh fruit

25 zł

Szarlotka – delikatne kruche ciasto przełożone smażonymi jabłkami i 
udekorowane bitą śmietaną oraz sosem karmelowym 
Apple pie with whipped cream and caramel sauce.

16 zł

Sernik na kruchym spodzie z sosem owocowym i bitą śmietaną    
Cheesecake with whipped cream and fruit puree.

16 zł

Jabłko pieczone wypełnione różą, gałką lodów z bitą śmietaną 
Baked apple filled with a rose scoop of ice cream with whipped cream

25 zł
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