
Ceny zawierają podatek VAT 

Przystawki  
Starters 

 
 

 

Bułeczki z pieca zapiekane z serem podane z masełkiem 
czosnkowym                               12,00 zł 
Hot bread rolls fried with cheese, served with garlic butter 
 

Domowe pierogi z mięsem                                                                             12,00 zł 
Homemade meat dumplings 
 

Befsztyk tatarski                                                        18,00 zł 
Tartar  Beefsteak    
                         

Tatar ze śledzia na ostro                                                          14,00 zł  
Spicy tartar from herring  
 

Chrupiący camembert z żurawiną                                      15,00 zł 
Crunchy Camembert  with cranberry       
 

Carpaccio z łososia norweskiego  
z aromatem świeżej cytryny i koperku                                   18,00 zł 
Norwegian salmon carpaccio with fresh lemon and dill  
                                                                                       

Carpaccio wołowe w sosie dijone                               18,00 zł 
Carpaccio with dijone sauce 
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Zupy 
Soups 

 
 

Złocisty rosół z makaronem                                    6,00 zł 
Golden broth with macaroni  
 

Ostry krem z kukurydzy z grzankami           8,00 zł 
Spicy creamed corn soup with croutons 
 

Barszcz czerwony z krokietem                                 9,00 zł 
Red borsch with pancake with meat                                     
                                                       

Żurek staropolski                                                                      10,00 zł 
Old Polish sour soup                                                           
                                    

Krem  cebulowy z serem i  grzankami                             9,00 zł 

Delicate onion soup with croutons                  
 

Krem z borowików z grzankami                  12,00 zł 
Boletus cream with pastry beads                      
                                       

Zupa cytrynowa z dodatkiem  smażonego kurczaka         12,00 zł 
Lemon soup with fried chicken  
 

 
 
 
 

 
 



Ceny zawierają podatek VAT 

Dania główne 
Main  Dishes 

 
 

Stek firmowy a’la PiK                                                    48,00 zł 
Cook’s special steak a’la PiK                                              

 
Stek z masełkiem czosnkowym     44,00 zł 
Steak with garlic butter 

 
Trójsmak mięsny nadziewany serem camembert  
w sosie grzybowym                                                     25,00 zł 
Tri-taste meats stuffed with Camembert cheese in mushroom sauce                                                 

 
 Filet z kurczaka faszerowany mozarellą i 
 suszonymi pomidorami                                                      22,00 zł 
Poultry fillet stuffed with mozarella and sun-dried tomatoes   

 
Pierś drobiowa nadziewana pieczarkami      
w sosie śmietanowym                                                 24,00 zł 
Poultry breast  stuffed with mushrooms in sour-cream sauce 

 
Kotlet schabowy  z grillowanymi pieczarkami           21,00 zł 
Pork chop  with grilled mushrooms 

 
Polędwica wieprzowa w ostrym sosie chilli                                28,00 zł                

Pork sirloin in spicy piri-piri  souce 

  
Chrupiąca polędwiczka wieprzowa z grilla z sosem      
 z zielonego pieprzu       24,00 zł 
Crunchy grilled pork sirloin with green pepper sauce 
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Płatki polędwicy w sosie kurkowym            28,00 zł 
Sirloin fillets in „Kurka” mushroom sauce 

               
Rolada wołowa w sosie własnym                     25,00 zł 
Beef  collar in its own sauce – traditional Silesian dish       

 
Golonko pieczone po bawarsku                     36,00 zł 

Bavarian pork hocks 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Łosoś z rusztu w sosie limonkowym             30,00 zł 
Salmon fillet with lime sauce 

 
Grillowany pstrąg  z ziołami i masłem  czosnkowym     28,00 zł 
Grilled trout  with herbs and garlic butter 

                                                                                                                              

Krewetki  smażone z czosnkiem                     34,00 zł 
Shrimps fried with garlic 
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Dodatki 
Additions 

 

Ziemniaki z wody                                                    5,00 zł 
Boiled potatoes 
                                                                                                                           

Pieczone ziemniaki w mundurkach  
z masełkiem czosnkowym                                                  5,00 zł 
Baked jacket potatoes with garlic butter 
     

Ziemniaki zasmażane                                                        5,00 zł                         
Backed potatoes                                                                
 

Frytki                                                                     5,00 zł 
Chips  
                                                                                                                                                                 

Ryż                                                                    5,00 zł 
Rice 
                                                                                                                                                     

Kluski śląskie                                                            6,00 zł 
Silesian dumplings 
 

Surówka z kapusty białej                                   4,00 zł 
White cabbage salad 
                                

Kapusta czerwona z rodzynkami                            5,00 zł 
Red cabbage with raisins 
                                                                                                                                  

Surówka z marchewki z ananasem                            5,00 zł 
Carrot and pineapple salad 
 

Surówka z kapusty kiszonej                                                    5,00 zł 
Pickled cabbage 
 

Kapusta zasmażana                                      6,00 zł 
Fried cabbage with smoked bacon and mushrooms 
                                                                          

Mix sałat z sosem winegret           7,00 zł 
Mix salad with vinaigrette  
 

Bukiet warzyw gotowanych                                  7,00 zł 
Assorted boiled vegetables 
                                                                                                                              

Zestaw surówek                                           7,00 zł 
Set of salad 
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Pizza 
                                                                                                   28cm  

 
 

1.Margherita                                                                 12,00 zł 
(sos pomidorowy, ser) 
 

2.Prosciutto          15,00 zł 
(sos pomidorowy, ser, szynka) 
 

3.Funghi          15,00 zł 
(sos pomidorowy, ser, pieczarki) 
 

4.Roma          18,00 zł 
(sos pomidorowy, ser, szynka, pieczarki, cebula) 
 

5.Calzone          18,00 zł 
(sos pomidorowy, ser, szynka, pieczarki ,salami, cebula) 
 

6.Hawaii          19,00 zł 
(sos pomidorowy, ser, szynka, ananas, kukurydza) 
 

7.Salami          19,00 zł 
(sos pomidorowy ,ser, salami, cebula) 
 

8.Carbonara          20,00 zł 
(sos czosnkowy, ser, pieczarki, bekon, cebula) 
 

9.Chłopska           22,00 zł 
(sos śmietanowo-pomidorowy, ser, kabanos, bekon, pieczarki, ogórki kiszone) 
 

10.Mexicana         22,00 zł 
(sos meksykański, ser ,cebula, papryka, kurczak ,kukurydza) 
 

11.Tonno          22,00 zł 
(sos pomidorowy, ser, tuńczyk, papryka, kukurydza) 
 

12.Grecka           23,00 zł 
(sos pomidorowy, ser, oliwki, papryka peperoni cebula, ser feta) 
 

13.Diablo          24,00 zł 
(sos meksykański, ser, salami, cebula, kukurydza, papryczki piri-piri) 
 

 
Dodatki: 

Ser, oliwki, kapary, papryka konserwowa, kukurydza, pieczarki, cebula,     3,00 zł 
ananas, szynka, papryka peperoni, brokuły, tuńczyk, bekon, pomidor, czosnek,  
sos pomidorowy, sos czosnkowy, sos meksykański 
 

kurczak , salami, ser feta, papryczki piri-piri, szparagi          4,00 zł 
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Sałatki 
Salads 

 
 

 

Sałatka grecka         16,00 zł 
(sałata lodowa, pomidor, ogórek zielony, papryka, cebula czerwona, oliwki, ser feta, sos winegret) 
Greek Salad         
 (ice lettuce, tomato, green cucumber, paprika, red onion, olives, feta cheese, vinegar sauce) 

 
Sałatka cezarska                  19,00 zł 
(sałata lodowa ,grillowany kurczak, grzanki ziołowe, ser corregio, sos czosnkowy)  
Cesar Salad 
(ice lettuce, grilled chicken, corregio cheese, garlic sauce) 

 
Sałatka szefa                    20,00 zł 
(sałata lodowa, pomidor, ogórek zielony, krążki cebuli czerwonej, grillowany kurczak, ser corregio, 
jajko, pomidor, seler angielski, sos winegret) 
Chef’s Salad 
(ice lettuce, tomato, green cucumber, red onion rings, grilled chicken, corregio cheese, egg,  
tomato, English celery, vinegar sauce) 
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Desery 
Desserts 

 
 

Panna Cotta w sosie ze świeżych malin                                 8,00 zł 
Panna Cotta with fresh raspberry sauce 
 
 

Creme brulee                12,00 zł 
Creme brulee 
 
 

Śliwka kalifornijska w cieście francuskim z sosem waniliowym 
California plum in puff pastry with vanilla sauce                                           12,00 zł 
 
 

Szarlotka na gorąco z gałką lodów                  12,00 zł 
Hot apple pie with ice-cream  
 
 

Ciasto wiśniowo- czekoladowe z gałką lodów               12,00zł 
Cherry and chocolate cake with an ice-cream 
 
 

Lody z gorącym sosem malinowym                        15,00 zł 
Ice-cream with hot raspberry sauce 
                                                   
                                                                       

Lody czekoladowe z gorącymi wiśniami                              15,00 zł 
Chocolate ice- cream with hot cherries 
 
 

Lody z bezami i  sosem borówkowo-wiśniowym                18,00 zł 
Ice-cream with meringues and bilberry-cherry sauce 
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Napoje zimne 
Cold drinks 

 
Woda Kropla Beskidu             0,33 l    4,00 zł 
 

Woda Perrier                                                               0,33 l           8,00 zł 
 

Coca Cola                               0,2 l    4,00 zł 
 

Fanta                                0,2 l    4,00 zł 
 

Sprite                               0,2 l    4,00 zł 
 

Tonic                              0,2 l    4,00 zł 
 

Sok  Cappy        0,25 l     4,50 zł 
 

Nestea                0,25 l         4,50 zł 
 

Energy drink                                   0,25 l    8,00 zł 
 

Sok ze świeżych owoców                    0,25 l               9,00 zł 
Fresh  juice 
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Kawa /Herbata 
Coffee/Tea 

 
 

Espresso                                             6,00 zł 
Coffee espresso 
 

Kawa czarna          6,00 zł 
Coffee 
 

Kawa z mlekiem         7,00 zł 
Coffee with milk 
 

Duża kawa z mlekiem             11,00 zł 
Big coffee with milk 
 

Capuccino                                 7,00 zł 
Coffee cappuccino 
 

Espresso macchiato        7,00 zł 
Coffee espresso macchiato 
 

Latte                                          8,00 zł 
Coffee latte  
 

Cappuccino po wiedeńsku       8,00 zł 
Viennese coffee cappuccino  
 

Kawa mrożona                                                                              9,00 zł 
Ice coffee 
 

Czekolada na gorąco        6,00 zł 
Hot chocolate 
 

Herbata Lipton                 5,00 zł 
Lipton Tea  
 

 
Do kawy polecamy: 

 
Advocaat         25 ml                3,00 zł 
Bailey’s Irish Cream        25 ml                7,00 zł 
Kahlua Coffee                                                               25 ml                  7,00 zł 
Sheridan’s                   25 ml                  9,00 zł 
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Piwa 
Beer 

 
 Żywiec                                    keg.     0,3 l    4,50 zł 

Żywiec                          keg.     0,5 l    7,00 zł 

Radler 2%        but.   0,5 l    6,00 zł 

Radler 0 %        but.   0,5 l    8,00 zł 

Żywiec butelkowy                          but.    0,5 l    8,00 zł 

Desperados                               but.    0,4 l    8,00 zł 

Paulaner Hefe-Weissbier    but. 0,5 l           10,00 zł 

 

Wina 
Wine 

 
Wino białe, czerwone              150 ml         9,00 zł 
(White, red )                                                          750 ml           38,00zł 

 

Wino musujące                                            750ml           30,00 zł 
 (white sparkling) 

 
 

Martin Laurent Reserve Champagne                750ml         249,00 zł 
(szampan biały wytrawny) 
(champagne white dry) 

 

http://www.browar.biz/forum/archive/index.php/t-524.html
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Alkohole 
Alcohols 
Alcohol 

 
 
 

Wódki 

Absolut          50 ml      10,00 zł 

Finlandia 100                                                        50 ml      11,00 zł 

Finlandia        50 ml              10,00 zł 

Chopin         50 ml              14,00 zł 

Wyborowa         50 ml                        5,00 zł 

Żołądkowa gorzka, miętowa   50 ml                        5,00 zł 
Soplica wiśniowa      50 ml                        7,00 zł 

Cana Rio Cachaca     50 ml              12,00 zł 

 
 
Brandy i Cognac 

Stock 84        40ml      11,00 zł 

Hennesy fine de Cognac     40 ml      29,00 zł 

Hennesy VS        40 ml      23,00 zł 

Metaxa 5*        40ml      12,00 zł 

Metaxa 7*        40ml       21,00 zł 

Remy Martin VS       40 ml      22,00 zł 

Remy Martin VSOP      40 ml      28,00 zł 

Camus Josephine      40 ml      32,00 zł 

Torres 10YO Brandy       40 ml      14,00 zł 

Calvados        40 ml      32,00 zł 
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Gin 

Bombay Sapphire     50 ml       18,00 zł 

Seagram’s       50 ml         8,00 zł 

 
 
Whisky 

Jack Daniel’s       40 ml             15,00 zł 

Jack Daniel’s single barrel                            40 ml             26,00 zł 

Ballantine’s finest             40ml         14,00 zł 

Chivas Regal       40ml      22,00 zł 

 
 
Tequila 

Olmeca silver      50ml              19,00 zł 
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Drinki 
Drinks 

 

Passoa fusion                  18,00 zł 
Pina colada           22,00 zł 
Apple drink                                                                      9,00 zł 
Cosmopolitan                                                                14,00 zł 
Campari                                                                         15,00 zł 
Mojito                                                                            16,00 zł 
Gin&tonic                                                                      11,00 zł 
Tequila sunrise                                                              14,00 zł 
Manhattan                                                                    17,00 zł 
Margarita                                                                      20,00 zł 
Caipirinha                                                                      11,00 zł 
Bloody Mary                                                                    9,00 zł 
B-52                                                                                14,00 zł 
Kamikaze                                                                       16,00 zł 
Malibu                                                                            16,00 zł 
Long island                                                                    24,00 zł 
Daiquiri                                                                          15,00 zł 
White Russian                                                               16,00 zł 
Blue lagoon                                                                    16,00 zł 
Cranberry                                                                       20,00 zł 
Cuba libra                                                                       16,00 zł 
Sex on the beach                                                           14,00 zł 
Side car                                                                           18,00 zł 
 
 
 


