Szlacheckie dworu frykasy
(Zestawy obiadowe)
Gyros turecką szablą usiekany (550g)

29 zł

Indyk z grilla w sosie paprykowym (550g)

42 zł

Mięso drobiowe, frytki, surówka z kapusty pekińskiej,
sos czosnkowy, ketchup

Filet z indyka, marynowany w ziołach, z rusztu, podany w sosie
śmietanowo-paprykowym, ziemniaki opiekane, mizeria z ogórków

Kurczak po szlachecku ze szpinakiem i fetą (550g)
Filet z kurczaka faszerowany szpinakiem i fetą w sosie śmietanowoszpinakowym, ryż, sałata w sosie ogrodowym

43 zł

Dworski Kapłon leśnym grzybem przyodziany (500g) 44 zł
Filet z kurczaka faszerowany kurkami w sosie kurkowym z ziemniakami
z wody i zestawem surówek

Szlachetne mięsiwo w śmietanie i karmelu zaduszone, 45 zł
dodatkami obłożone (350g)
Polędwiczki z jabłkami w sosie karmelowo-śmietanowym,
makaron fettuccine i sałata w kremie balsamicznym

Sola po magnacku (450g)

Sola gotowana na parze z sosem koperkowym, ryżem i marchewką z wody

* Karta z alergenami i składnikami potraw dostępna na życzenie

Przy zmianie w zestawach doliczona zostanie opłata w wysokości 1,5 zł

43 zł

Poranna Strawa (Śniadania)
Jaja świeżo kurom podebrane, masłem kraszone (3 jaja)

15 zł

Jajecznica z trzech jaj, na maśle z pieczywem i masełkiem czosnkowym

Bekon staropolski, jajem przełożony (3 jaja)

16 zł

Jajecznica z trzech jaj, na bekonie z pieczywem i masełkiem czosnkowym

Jaja świeżo kurom podebrane, szynką z wieprza oprószone 16 zł
(3 jaja)
Jajecznica z trzech jaj, na szynce z pieczywem i masełkiem czosnkowym

Przekąski Szlachcica (Na zimno)
Śledź po szlachecku (180g)

19 zł

Śledź tradycyjny w oleju z cebulką

Śledź pod pierzynką z pora (200g)

21 zł

Śledź z porem i jajkiem w sosie śmietanowo - majonezowym

Mięsiwo w ogórkowym kontuszu (250g)

36 zł

Tradycyjny tatar z ogórkiem, pieczarką, cebulką i musztardą

Wół spod hebla wyjęty (150g)

36 zł

Carpaccio z polędwicy wołowej z parmezanem, kaparami, pieczarką,
podane na ruccoli

Ryba truflą zdobiona (120g)
Carpaccio z łososia wędzonego z czarną truflą, parmezanem
i suszonymi pomidorkami

36 zł

Przekąski Szlachcianki (Na gorąco)
Ser na szabli uwędzon (200g)

26 zł

Krążki sera wędzonego w panierce, podane
z dwoma rodzajami dipów

Prażony ser po magnacku (200g)

27 zł

Krążki sera gouda z szynką i salami w panierce, podane
z dwoma rodzajami dipów

Smażony grzyb, czosnkiem pastowany (230g)

35 zł

Smażony boczniak z ziołową pastą, pestkami słonecznika
i sosem czosnkowym

Szlacheckie delicje w aromacie czosnkowym (150g)

44 zł

Krewetki Black Tiger smażone na oliwie z oliwek
z grillowaną cukinią w asyście świeżych ziół i czosnku

Delicje szlacheckie w winiaku moczone (150g)

45 zł

Krewetki Black Tiger smażone na oliwie z oliwek z wiśniami w sherry

Dworskie polewki (Zupy)
Rosolnik po staropolsku (250ml)

14 zł

Rosół z makaronem, marchewką i koperkiem

Polewka z wołu (250ml)

18 zł

Flaki wołowe, przyprawiane po naszemu
z pieczywem i masełkiem czosnkowym

Żur staropolski (250ml)

18 zł

Żurek z jajkiem i kiełbasą z pieczywem i masełkiem czosnkowym

Zupa leśna (250ml)

20 zł

Zupa grzybowa z podgrzybka, borowika i pieczarki
z pieczywem i masełkiem czosnkowym
Pieczywo z masełkiem czosnkowym (150g)

3,5 zł

Uczta wielmoży
(Sałatki oraz potrawy jako dania główne)
Sałatka od Greka zdobyta (550g) (Sałatka mała 27 zł) (350g)

29 zł

Sałata mieszana, feta, świeża papryka, ogórek, oliwki i sos winegret

Sałatka z Włoch dostarczona (500g)

30 zł

Makaron penne (podawany na ciepło), pomidor, brokuł, tuńczyk,
szczypiorek , sos z tuńczyka i anchois

Sałatka na bogato zrobiona (650g) (Sałatka mała 30 zł) (400g)
Sałata mieszana, pierś kurczaka w wiórkach kokosowych,
ogórek świeży, papryka i krem balsamiczny

32 zł

Sałatka na węglach żarzona (550g) (Sałatka mała 32 zł) (350g) 34 zł
Sałata lodowa, kurczak z grilla (na ciepło), boczek, grzanki,
parmezan, sos czosnkowy

Sałatka Firlejowe Sioło (550g) (Sałatka mała 32 zł) (350g)

35 zł

Sałata mieszana, polędwiczki wieprzowe (na ciepło), pomidor, pieczarki,
prażone ziarna słonecznika i dyni, sos pieprzowy

Wstążki jajeczne w gniazda ułożone z prawdziwkiem (400g)

34 zł

Fettuccine porcini - Makaron jajeczny (wstążki) w sosie śmietanowoborowikowym z ziołami

Szynka z wieprza ułożona i wstążkami obleczona (400g)

33 zł

Fettuccine alla panna - Makaron jajeczny (wstążki) z szynką
w sosie śmietanowo-serowym z parmezanem

Placek Sarmaty (550g)

35 zł

Dwa placki ziemniaczane przełożone farszem mięsnym
w pomidorowym sosie na ostro

Kapusta z grzybem w ciasto zawinięta (350g)

23 zł

Pierogi z kapustą i grzybami, polane tłuszczem ze skwarkami

Sakwa wielmoży (400g)

22 zł

Pierogi z serem i ziemniakami, polane tłuszczem ze skwarkami

Sakwa Jaśniepani (400g)

23 zł

Pierogi z mięsem, polane tłuszczem ze skwarkami

Uczta pierogowa (1200g - mix pierogów - 21 sztuk)
Pierogi z mięsem, pierogi ruskie, pierogi z kapustą i grzybami,
polane tłuszczem ze skwarkami

54 zł

Staropolskie przysmaki (Wołowina)
Przysmak szlachecki w kurkach topiony (200g)

62 zł

Wół w koralach z pieprzu (200g)

62 zł

Aromat lasu (200g)

64 zł

Stek z polędwicy wołowej podany z grillowaną papryką
i cebulkami glazurowanymi w occie balsamicznym
z dodatkiem sosu kurkowego

Stek z polędwicy wołowej podany z pieprzem różanym
w sosem śmietanowym z koniakiem i grillowaną papryką
Stek z polędwicy wołowej z borowikami w aromacie rozmarynu,
podany z karczochami w oliwie z oliwek

Uczta sarmaty (Wieprzowina)
Kotlet staropolski (130g)

20 zł

Grzybowa fantazja dziedzica (200g)

29 zł

Delikatne mięsiwo obsadzone kurkami (200g)

29 zł

Udziec wieprza na kapuście (950g)

56 zł

Kotlet schabowy

Polędwiczki wieprzowe podane w sosie borowikowym
Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym

Golonka z kością z marynaty na kapuście zasmażanej z chrzanem
i musztardą, podawana z pieczywem i masełkiem czosnkowym

Wykwintności z kurnika (Drób)
Danie dziedzica (150g)

19 zł

Filet z piersi kurczaka panierowany

Przekładaniec szlachecki (200g)

29 zł

Placki ziemniaczane z kurczakiem w sosie z ziół prowansalskich
*Filet z kurczaka faszerowany kurkami, Filet faszerowany fetą i szpinakiem
oraz Indyk z grilla dostępne w zestawach obiadowych

Ze stołu hrabiego (Ryby)
Pomidor z rusztu zdjęty w mintaj zawinięty (200g)

26 zł

Mintaj panierowany z pomidorami z rusztu

Zawiniątka hrabiego (350g)

29 zł

Roladki z tilapii w cukinii w sosie chrzanowym z dodatkiem warzyw

Zawiniątka magnackie (200g)

30 zł

Roladki z łososia i soli w sosie koperkowym

Łosoś kupcom zagrabiony (250g)

46 zł

Stek z łososia w sosie z włoskiego pieprzu i kalafiorem romanesco

Ryba Bazylego (250g)
Stek z łososia w bazyliowym sosie z grillowaną papryką i szpinakiem

46 zł

Firlejowe rarytasy (Desery)
Malinowy chruśniak (150g)

22 zł

Panna cotta z musem malinowym

Sernik dworski (300g)

23 zł

Sernik z brzoskwiniami na musie truskawkowym
(może być podany na ciepło)

Jabłecznik hrabiny Jabłonowskiej (125g/250g)

17 zł/22 zł

Szarlotka z cynamonem podana na ciepło

Jabłecznik po staropolsku z lodami (150g/300g)

18 zł/24 zł

Szarlotka z cynamonem podana na ciepło
z 2 gałkami lodów waniliowych

Lody w gorących malinach utopione (140g)
Lody waniliowe (3 gałki) podane w gorącym musie malinowym
z bitą śmietaną

22 zł

Dodatki gospodarnej szlachcianki
Pieczywo z masełkiem czosnkowym (150g)
Ziemniaki z wody (250g)
Ziemniaki opiekane (170g)
Frytki (130g)
Ryż (150g)
Kasza gryczana (150g)
Warzywa z wody (150g)
Kapusta zasmażana (150g)
Pomidory z cebulką w sosie do wyboru (150g)
/czosnkowy, ogrodowy, śmietana/
Szpinak duszony z czosnkiem (150g)
Sałata w balsamicznym winegrecie (120g)
Sałata w kremie balsamicznym (120g)
Sałata w sosie czosnkowym (120g)
Sałata w sosie ogrodowym (120g)
Sałata, ogórek, pomidor (130g)
/czosnkowy, ogrodowy, śmietana/
Mizeria z ogórków w sosie do wyboru (130g)
/czosnkowy, ogrodowy, śmietana/
Surówka z marchewki z jabłkiem (150g)
Surówka pekińska (150g)
Surówka z kiszonej kapusty (150g)
Ogórki kiszone (150g)
Zestaw surówek (150g)
Ketchup (porcja)

3,5 zł
7 zł
9 zł
9 zł
8 zł
8,5 zł
10 zł
12 zł
8 zł
15 zł
7 zł
8,5 zł
7 zł
7 zł
8 zł
7 zł
8 zł
7 zł
8 zł
7 zł
10 zł
2 zł

Dla ugaszenia pragnienia
Kawa espresso (mała) / z mlekiem
Kawa espresso podwójne / z mlekiem
Kawa z ekspresu / z mlekiem
Kawa cappucino
Kawa latte
Kawa mrożona z bitą śmietaną
Kawa naturalna / z mlekiem
Kawa rozpuszczalna / z mlekiem
Herbata z cytryną (150ml)
Herbata owocowa, ziołowa (150ml)
Herbata w czajniczku (woda uzupełniana bez ograniczeń)
Ekskluzywna herbata ręcznie zwĳana z wyselekcjonowanych liści
(wrzątek uzupełniany bez ograniczeń)
Herbata rozgrzewająca z przyprawami (500ml)
Wrzątek (300 ml)
Syropy do kawy: wanilia, kokos, irish cream, mięta, banan, toffi
Mleko sojowe / bez laktozy do kawy

9,5 zł / 10 zł
11 zł / 12zł
9,5 zł / 10 zł
12 zł
16 zł
18 zł
9,5 zł / 10 zł
8 zł / 8,5 zł
8,5 zł
9 zł
15 zł
18 zł
18 zł
3 zł
2 zł
2,5 zł

* Polecamy kawy na wynos

Soki i napoje
Soki Toma (jabłko, pomarańcza, czarna porzeczka, pomidor, grapefruit)
Sok Toma multivitamina
Pepsi, Pepsi Max
Lipton (ice tea lemon, ice tea peach)
Schweppes Tonic, 7UP, Mirinda Orange
RockStar oryginal
Pepsi/Mirinda orange/7UP
Krystaliczne źródło niegazowana
Krystaliczne źródło gazowana
Woda mineralna gazowana Perrier
Dzban soku (jabłko, pomarańcz, banan)
Dzban wody z cytryną, limonką i miętą

0,2 l
0,33 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,25 l
0,85 l
0,3 l
0,3 l
0,33 l
1,5 l
1,5 l

7 zł
8 zł
8 zł
7 zł
8 zł
10 zł
15 zł
7 zł
7 zł
9 zł
24 zł
17 zł

Koktaile bez gorzałki
Delicja (200ml)

15 zł

(syrop miętowy, tonic, cytryna)

Rarytas (170ml)

15 zł

(sok pomarańczowy, blue curacao)

Gościniec (140ml)

19 zł

(plastry banana, sok bananowy i porzeczkowy)

Perła bezalkoholowa 0,0% (0,5 l)
Żywiec bezalkoholowy 0,0% (0,33 l)
Wino grzane bezalkoholowe (0,2 l)
Wino bezalkoholowe b/cz (0,75 l)

Napoje alkoholowe
Perła z beczki
Perła mała z beczki
Perła butelka
Perła mocna butelka
Perła Trybunalskie - miodowe
Perła export
Tyskie butelka
Żywiec butelka
Piwo grzane
Piwo grzane
Sok (malina, imbir)
Miód pitny
Wino grzane

(0,5 l)
(0,3 l)
(0,5 l)
(0,5 l)
(0,5 l)
(0,5 l)
(0,5 l)
(0,5 l)
(0,5 l)
(0,3 l)
(0,005 l)
(0,1 l)
(0,2 l)

11 zł

9 zł
14 zł
45 zł

10 zł
9 zł
10 zł
11 zł
10 zł
10 zł
11 zł
11 zł
16 zł
13 zł
2 zł
12 zł
16 zł

Drinki mocnym trunkiem wzmacniane
Firlejowa delicja (100ml)

19 zł

(wódka, likier curacao, 7up, sok z cytryny)

Pasja szlachcianki (170ml)

20 zł

(wódka, passoa, sok z pomarańczy, grenadyna)

Poranna zadyma (160ml)

21 zł

(wódka, likier curacao, sok z cytryny)
Podawane w 4 kieliszkach

Szlachecki sumienia wyrzut (100ml)

19 zł

(biała tequila, sok pomarańczowy, grenadyna)

Waleczna szlachcianka (200ml)

25 zł

(likier bananowy, malibu, likier melonowy, sok jabłkowy)

Zakrapiana maliną gorzałka (50ml)

11 zł

(wódka, sok malinowy, tabasco)

Zakręcona jaśniepani (200ml)

20 zł

(wódka, sok pomarańczowy, cząstka pomarańcza,
grenadyna, bols blue curacao)

Nadpruty Sarmata(200ml)

26 zł

(Mojito, rum, cukier trzcinowy, limonka, listki mięty,
woda gazowana, kruszony lód)

Aperol Spritz(330ml)
(Aperol, prosecco, pomarańcza, woda gazowana)

35 zł

Wódki
FINLANDIA
BOCIAN
BOLS
ZŁOTA GORZKA
ŻUBRÓWKA Z TRAWĄ

40 ml
40 ml
40ml
40 ml
40 ml

(0,5l – 90 zł)
(0,5l – 80 zł)
(0,5l – 75 zł)
(0,5l – 60 zł)

12 zł
10 zł
10 zł
9 zł
9 zł

Koniak / Brandy
REMY MARTIN VSOP
METAXA *7
METAXA *5

40 ml
40 ml
40 ml

19 zł
18 zł
16 zł

40 ml

14 zł

40 ml
20 ml

12 zł
8 zł

Tequila
SIERRA Silver

Aperitif
CAMPARI
WIŚNIÓWKA

Rum
Bacardi

40 ml

14 zł

Martini (bianco, rosato, extra dry)
Malibu

100 ml
40 ml

17 zł
13 zł

40 ml
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml

13 zł
16 zł
16 zł
15 zł
14 zł
17 zł

Whisky & Whiskey
Grant's
Jack Daniels
Jack Daniels Honey
Ballantine's
Johnnie Walker Red
Johnnie Walker Black

Gin
Lubuski

40 ml

10 zł

Likiery
Jagermeister
Baileys Irish Cream

20 ml
40 ml

9 zł
13 zł

Menu
ZUPY
Rosół z makaronem
Pomidorowa z makaronem

DANIA GŁÓWNE
Filet z piersi kurczaka z frytkami
i surówką z kapusty pekińskiej

19 PLN

Spaghetti bolognese - makaron
z sosem mięsnym

19 PLN

Naleśniki z serem smażone na maśle
ze śmietaną lub cukrem pudrem

18 PLN

(2 sztuki)
Zamawiając zupę i danie główne z karty, napój (jabłkowy
lub pomarańczowy) 250 ml GRATIS

