
Restauracja czynna od 13.00 / The restaurant is open from 1.00 pm. 
Uprzejmie informujemy, że wszystkie dania w naszej restauracji są przygotowywane ze świeżych składników dlatego też czas podania 

wynosi od 20 do 40 minut. W wyjątkowych przypadkach może być dłuższy. 

Informacja o alergenach dostępna na życzenie u OBSŁUGI RESTAURACJI 

 

Przystawki / Appetizers 

MOSKOL NADZIEWANY OSCYPKIEM 
SERWOWANY Z REGIONALNĄ BRYNDZĄ I MASŁEM                            

 19,00 zł 

„MOSKOL’’ 
Traditional highlander potatoe pancake served 

with local cheese and butter 

OSCYPEK GRILLOWANY 
  brokuł, żurawina  

 24,00 zł 

GRILLED REGIONAL CHEESE 
 broccoli, cranberry, 

 

TATAR WOŁOWY 
oscypek, borowik, oliwa pietruszkowa, 

musztarda żurawinowa, pieczywo 
44,00 zł 

BEEF TARTARE WITH TRADITIONAL HIGHLANDER 
smoked cheese „Oscypek”,boletus, parsley oil, 

cranberry mustard, bread 
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Zupy / Soups 

 
CHŁODNIK Z OGÓRKA I MELONA 

sorbet z „chilli” , makaron ryżowy 
22,00 zł 

CUCUMBER AND MELONA COOLER 
sugar peas, "chilli" sorbet, rice noodles 

 

PIKANTNA ZUPA Z PSTRĄGA 
kluseczki ziemniaczane z mięsem pstrąga, warzywa 

26,00 zł 

SPICY TROUT SOUP 

potatoe dumplings with trout meat, vegetables 
 

KOPERKOWA 
klopsiki cielęce oraz ziemniak palony 

24,00 zŁ 
DILL SOUP 

veal meatballs and roasted potato 
 

KWAŚNICA NA WĘDZONEJ JAGNIĘCINIE 
ziemniaki tłuczone ze skwarkami 

25,00 zł 

SAUERKRAUT SOUP „KWAŚNICA” ON SMOKED LAMB 
mashed potatoes with cracklings 
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Sałatki / Salads 

MIX SAŁAT Z BRYNDZĄ PANIEROWANĄ W PANCO 
orzech włoski, gruszka grillowana, vinegrette z orzechów 

laskowych 
28,00 zł 

MIX SALAD WITH TRADITIONAL HIGHLANDER COTTAGE CHEESE 
„BRYNDZA” IN PANCO 

Walnut, grilled pear, hazelnut vinegrette 
 
 

SAŁATKA Z  MŁODYCH ZIEMNIAKÓW 
wędzony pstrąg, zielony groszek, sałata rzymska ,cytryna , pestki 

dyni , sos kaparowy z anchois 
30,00 zł 

SALAD WITH YOUNG POTATOES 

smoked trout, green peas, romaine lettuce, lemon, pumpkin 
seeds, anchovy caper sauce 

 
Dania mączne / Flour dishes 

 

CZARNE PIEROGI 
bryndza, prażona cebulka 

32,00 zł 

BLACK DUMPLINGS 
traditional highlander cottage cheese „Bryndza”/ roasted onion 
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TARCIOKI” KLUSKI ZIEMNIACZANE, PRAWDZIWKI 
Polski ser dojrzewający Rubin 

29,00 zł 

POTATO DUMPLINGS, MUSHROOMS 
Polish ripening cheese 

 
GÓRALSKA PIZZA 

na  moskolu  sos pomidorowy, oscypek ,  
borowik marynowany,  ogórek kiszony , szczypiorek  

32,00  zł 
REGIONALN PIZZA 

   tomato sauce, oscypek, 
pickled boletus, pickled cucumber, chives 

LASAGNE Z PIECZONĄ KACZKĄ 
beszamel buraczany, sos ziemniaczano-bekonowy 

39,00 zł 

LASAGNE WITH ROAST DUCK 
Beetroot béchamel sauce, potato and bacon sauce 

 

PIEROGI Z MIĘSEM SARNY 
karmelizowana śmietana z borowikami 

32,00 zł 

DUMPLINGS WITH VENISON MEAT 
Caramelized cream with porcini mushrooms 
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 Dania główne / Main Dish 

PANIEROWANY KOTLET Z KALAREPY 
Bryndza, kaszotto jęczmienne, salsa verde, pomidor koktajlowy, 

cukinia marynowana 
32,00 zł 

BREADED KOHLRABI WITH TRADITIONAL 
COTTAGES CHEESE „BRYNDZA” 

barley kaszotto, salsa verde, cherry tomato, marinated zucchini 
 

SANDACZ SMAŻONY NA MAŚLE LUBCZYKOWYM 
młode ziemniaki, lody kalafiorowe, sałatka z truskawek 

48,00 zł 
ZANDER FILLET FRIED ON LOVAGE BUTTER 

Young potatoes cauliflower ice cream, strawberry salad 
 

FILET Z KURCZAKA KUKURYDZIANEGO 
brokuł, puree z zielonego groszku, szpinaku,  jeżyna oraz 

cebulka szalotka 
34,00 zł 

CORN CHICKEN FILLET broccoli, green peas and spinach 
puree, blackberry and shallot 

 
PANIEROWANA SZARPANA WOŁOWINA 

estragonowy sos demi-glace, majonez jabłkowy, żółty burak 
i pepitki z ciecierzycy 

42,00 zł 
BEEF 

tarragon demi-glace sauce, apple mayonnaise, yellow 
beetroot and chickpeas 
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MIELONE KOTLECIKI JAGNIĘCE 
puree ziemniaczane z kurkami w cieście filo, kapusta duszona                                               

ze słoniną wędzoną 
41,00 zł 

LAMB MEATBALLS 
mashed potatoes with mushrooms in filo pastry, 

stewed cabbage with smoked bacon 

BURGER REZYDENCJA GUBAŁÓWKA 
DO WYBORU: 

MIĘSO WOŁOWE / WOŁOWO - JAGNIĘCE / KOTLET Z KALAREPY 
Bułka miodowa, bryndza, pomidor, cebula prażona, 

sałata, konfitura cebulowa, majonez ziołowy serwowany z 
frytkami 
43,00 zł 

BURGER WITH FRENCH FRIES 
CHOICE OF BEEF / BEEF-LAMB / KOHLRABI CUTLET 

with honey roll, traditional cottage cheese „Bryndza”, tomato, 
roasted onion, lettuce, onion jam, herbal mayonnaise 

 
 

STEK Z BIODRÓWKI JAGNIĘCEJ 
Frytki, mix sałat, warzywa, vinegrette truskawkowy 

85,00 zł 

LAMB LOIN STEAK 
French fries, mix lettuce, vegetables, strawberry vinaigrette 
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Dla dzieci / for kids 

 
BULION DROBIOWY Z MAKARONEM 

13,00 zł 
CHICKEN BROTH WITH NOODLE 

POMIDOROWA Z RYŻEM 
14,00 zł 

TOMATO SOUP WITH RICE 

FILET Z ŁOSOSIA PIECZONY W MAŚLE 
ryż z marchewką 

19,00 zł 
ROASTED SALMON FILLET WITH BUTTER 

rice with carrot 
 

NUGGETSY Z KURCZAKA W PANIERCE OWSIANEJ 
frytki, mizeria 

18,00 zł 
CHICKEN NUGGETS COATED WITH OATMEAL 

French fries, cucumber salad 
 

SPAGHETTI BOLOGNESE 
19,00 zł 

LODY  Z OWOCOAMI Z MIĘTĄ 
16,00 zł 

ICE CREAM WITH FRUIT AND MINT 
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Desery / Desserts 
 

PANNACOTTA Z KROWIEGO BUNDZU 
galaretka żurawinowa, lody jogurtowo-rozmarynowe 

23,00 zł 

PANNA COTTA WITH TRADITIONAL HIGHLANDER COTTAGE CHEESE 
„BUNDZ” 

Cranberry jelly, yoghurt and rosemary ice cream 

 
 

MUS Z KASZTANÓW 
kruche ciasto cynamonowe, granita kawowa 

24,00 zł 
CHESTNUT MOUSSE 

Shortbread cinnamon cake, coffee granita 
 

 

PARFAIT Z BIAŁEJ CZEKOLADY  
jeżyna,  borówka I czarny bez z kruszonką  

24,00 zł 

WHITE CHOCOLATE PARFAIT 
blackberry, blueberry and black without crumble 

 
 
 


