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PRZYSTAWKI/ STARTERS
Grillowany Camembert podany z boczkiem
i pieczywem

19 zł

Grilled Camembert served with bacon and bread

Pasztet z sosem żurawinowym i brioszką

19 zł

Pate with cranberry sauce and Brioche bread

Talerz regionalnych serów i wędlin
A plate of regional cheeses and cold meats
(dla dwóch osób/ for 2 person)
Ponadto -10% na dowolną butelkę alkoholu
Discount on any bottle of alcohol -10%

60 zł

SAŁATKI/ SALADS
Sałatka z kurczakiem/ Salad with chicken

27 zł

Mix sałat, grzanki, grillowana pierś z kurczaka,
pomidor, ogórek, ananas, parmezan, sos
cesarski, pieczywo
Mix lettuce, croutons, grilled chicken breast, tomato,
cucumber, pineapple, caesar sauce, bread

Sałatka z wędzonym łososiem/ Salad with

27 zł

smoked salmon

Łosoś, mix sałat, szpinak, czerwona cebula,
jajko, szczypiorek, ser feta, pomidorki, oliwa
z oliwek, pieczywo
Smoked salmon, mix lettuce, spinach, red onion, egg,
chives, feta cheese, tomatoes, olive oil , bread

Sałatka z oscypkiem/ Salad with sheep cheese
Mix sałat, oscypek, suszone pomidory, smażony
boczek, rzodkiewka, sos żurawinowy, pieczywo
Mix lettuce, sheep cheese, dried tomatoes, fried
bacon, radish, cranberry sauce, bread

27 zł

ZUPY/ SOUPS
Żurek z jajkiem i kiełbasą na domowym
zakwasie

13zł

Sour soup with egg and sausage on homemade
sourdough

Zupa dnia
Soup of the day

10 zł

DANIA GŁÓWNE/ MAIN COURSES
Placki ziemniaczane z kwaśną śmietaną

17 zł

Potato pancakes with sour cream

Placki ziemniaczane z sosem grzybowym

25 zł

Potato pancakes with sour mushroom sauce

Placki ziemniaczane z gulaszem

25 zł

Potato pancakes with goulash

Pierogi ruskie

20 zł

Dumplings with potato, bacon, cottage cheese

Pierogi z mięsem

20 zł

Dumplings with meat

Kopytka z salami, sos grzybowy
Noodles with salami and mushroom sauce

24 zł

DANIA GŁÓWNE/ MAIN COURSES
Filet z kurczaka, sos grzybowy, kasza gryczana,
sałatka z ogórków i pomidorów

32 zł

Chicken ﬁllet with mushroom sauce, buckwheat
and cucumber and tomato salad

Ozorki wołowe w sosie chrzanowym,
ziemniaki, mizeria

34 zł

Beef tongues served in horseradish sauce with
potatoes and cucumber salad

Żeberka w miodzie, frytki, zasmażana kapusta

38 zł

Ribs in honey served with french fries and fried
cabbage

Pieczony ﬁlet z dorsza, sos maślano-cytrynowy, 38 zł
puree ziemniaczano-musztardowe,
blanszowany szpinak
Baked cod ﬁllet in lemon butter sauce served
with potato puree and blanched spinach
Ćwiartka kaczki z jabłkiem i żurawiną, pieczone
ziemniaki, sałatka z buraczków
Quarter of a duck with apple and cranberry served
with baked potatoes and beetroot salad

40 zł

DODATKI/ ADDITIONS
Pieczywo

4 zł

Bread

Mizeria

4 zł

Salad with cucumber

Buraczki

4 zł

Salad with beetroot

Sałatka z pomidorem i ogórkiem

4 zł

Salad with tomato and cucumber

Kasza gryczana

5 zł

Buckwheat

Ziemniaki

5 zł

Potato

Kapusta zasmażana

5 zł

Fried cabbage

Frytki
French fries

6 zł

MAKARONY/ PASTA
Makaron z wędzonym łososiem

26 zł

Makaron z sosem pomidorowym i wędzonym
łososiem, cebula, zielona pietruszka
Pasta with smoked salmon in tomato sauce, onion,
parsley

Makaron z kurczakiem
Makaron z kurczakiem i pieczarkami w sosie
śmietanowym, pomidory, bazylia, czosnek,
cebula czerwona, brokuł, szpinak, papryka
Pasta with chicken and mushrooms in cream sauce,
tomato, basil, garlic, red onion, broccoli, spinach,
pepper

26 zł

PIZZA
Margherita

24 zł

Sos pomidorowy, mozzarella, oregano
Tomato sauce, mozzarella, oregano

Wegetariana

26 zł

Sos pomidorowy, mozzarella, mix warzyw,
czosnek
Tomato sauce, mozzarella, mix vegetables, garlic

Capricciosa

28 zł

Sos pomidorowy, szynka, pieczarki, mozzarella
Tomato sauce, ham, mushrooms, mozzarella

Calabria

28 zł

Sos pomidorowy, oregano, mozzarella, salami
Tomato sauce, oregano, mozzarella, salami

Wiejska
Sos pomidorowy, ser, kiełbasa, boczek,
pieczarki, pomidorki, ogórek kiszony
Tomato sauce, cheese, sausage, bacon, mushrooms,
tomatoes, pickled cucumber

28 zł

BURGERY/ BURGERS
Polski Burger / Polish Burger

26 zł

Wołowina, bekon, cebulka, ogórek kiszony,
sałata, sos pomidorowy, frytki
Beef meat, bacon, onion, pickled cucumber, lettuce,
tomato sauce, chips (fries)

Salami Burger
Wołowina, salami, rukola, cukinia, pomidor, sos
musztardowy, frytki
Beef meat, salami, ruccola, courgette (zucchini),
tomato, mustard sauce, chips (fries)

26 zł

DESERY/ DESSERTS
Tarta z jabłkami

15 zł

Apple pie

Czekoladowy pischinger z lodami wiśniowymi

15 zł

Chocolate pischinger with cherry ice cream

Ciasto dnia

15 zł

Cake of the day

POLECAMY/ WE RECOMMEND
38 zł
Tradycyjny polski obiad w Resto Izaaka 7/
zestaw/ meal
Traditional Polish Meal in Resto Izaaka7
Rosół z makaronem
Chicken soup with noodle

Kotlet schabowy z ziemniakami i kapustą
Pork chop with potatoes and cabbage

* serwowany tylko w niedziele/
served only on Sundays

BUTELKOWE/ BOTTLED BEER

NAPOJE/ SOFT DRINKS
Soki owocowe/ Juices (0,2 l)
Jabłkowy, pomarańczowy, z czarnych porzeczek,
grejpfrutowy, ananasowy, pomidorowy

7 zł

Apple orange, blackcurrant, banana, grapefruit,
pineapple, tomato

Napoje gazowane/ Soda drinks (0,2 l)
Coca Cola, Fanta, Sprite, Tonic, Coca Cola Zero

7 zł

Woda mineralna/ Mineral water (0,2 l)

7 zł

Woda mineralna/ Mineral water (1 l)

14 zł

Red Bull

15 zł

NAPOJE GORĄCE/ HOT DRINKS

Piwo bezalkoholowe/ Beer non alc.

11 zł

Okocim Radler (0,5 l)

11 zł

Kasztelan (0,5 l) (unpasteurized)

11 zł

Miody Ałtaju (honey&dark)

13 zł

English Ipa

13 zł

Pszeniczne Ciemne (wheat&dark)

13 zł

Kronenbourg

13 zł

NAPOJE BEZALKOHOLOWE/
NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
Lemoniada/ Lemonade
Czarny bez, ﬁołek, pomarańcz, passion fruit

12 zł

Elder ﬂower, violet, orange, passion fruit

Mojito virgin

12 zł

Kawa/ Coffe

8 zł

Kawa mrożona/ Ice Coffee

13 zł

Espresso

8 zł

Kawa mrożona z lodami

16 zł

Kawa biała/ Coffe with milk

9 zł

Ice Coﬀee with ice cream

Cappuccino

10 zł

Cafe latte

11 zł

Tropical dream

14 zł

Irish coffe

15 zł

Bacardi Mojito

16 zł

Herbata/ Tea

8 zł

Herbata aromatyzowana/ Flavour tea

10 zł

Herbata z miodem/ różaną konﬁturą

12 zł

Gorąca czekolada/ Hot chocolate

13 zł

Piwo grzane/ Hot beer

13 zł

Wino grzane / Hot wine

13 zł

Bacardi Carta Blanca, lime, brown sugar, mint

Martini (Bianco/Rosso) Tonic

17 zł

Bacardi Cuba Libre

18 zł

Bacardi Carta Oro, Coca-cola

Tequila Sunrise
Bombay Tonic

20 zł

Prosecco, Aperol

11 zł/ 9 zł

Sex on the Beach

Czeska Szyszka (0,4 l)

11zł

Grimbergen Double Ciemne (0,33 l)

14 zł

Lynchburg Lemonade

Beer juice: raspberry/ ginger

19 zł

Bombay Gin, tonic

Cranberry vodka, Archers, Malibu, orange juice,
pineaple juice

Sok do piwa: malina/ imbir

18 zł

El-Jimador, Grenadine, orange juice

Aperol

PIWA/ BEERS
Okocim (0,5 l), (0,3 l)

LONG DRINKS

1 zł

22 zł

22 zł

Jack Daniels, triple sec, lime juice, Sprite, sugar

Long Island

28 zł

TEQUILA
El Jimador (silver/gold)

12 zł

WHISKEY

SHORT DRINKS
Bacardi Daiquiri

15 zł

Bacardi Carta Blanca, lemon juice, sugar sirup

Caipirioska

16 zł

Lime, red, grapefruit, mango

Orgazm

Jameson

12 zł

Ballantines

14 zł

JackDaniels

14 zł

Gentelman Jack

16 zł

Jack Daniels Single Barrel

21 zł

BRANDY/ COGNAC
17 zł

Vodka cranberry, juice cranberry, triple sec

Negroni

11 zł

16 zł

Kahlua, Baileys, amaretto

Cosmopolitan

Jim Beam

20 zł

Bombay Gin, Martini Rubino, Campari

Romate de Jerez

11 zł

Hennesy Fine

14 zł

SHOTS

WÓDKA/ VODKA

Wściekły Pies / Mad Dog

8 zł

Wyborowa

8 zł

Blue Kamikadze (4 x shot)

16 zł

Żubrówka

8 zł

Tropical Cherry (6 x shot)

22 zł

Soplica

8 zł

Cherry/ nut/ plum/ quince

APERITIFF

Krupnik

8 zł

Martini Bianco/ Rosso/ Rosato/ Extra Dry

10 zł

Gorzka Żołądkowa

8 zł

Jagermaister

12 zł

Campari

12 zł

Finlandia

11 zł

Lime/ Cranberry/ Grapefruit/ Redberry/Mango

Finlandia

11 zł

LIQUEURS

Soplica Staropolska

12 zł

Bailey’s

12 zł

Mix 4 Shotów wódki czystej/smakowej

14 zł

Kahlua

12 zł

Amaretto

12 zł

GIN
Lubuski

10 zł

Malibu

12 zł

Bombay

12 zł

Archers

12 zł

RUM
Bacardi

12 zł

Carta Blanca/negra/oro

Bacardi 8YO

14 zł

CYDR/ CIDER
Cydr klasyczny/ Cider classic

13 zł

Cydr gruszkowy/ Cider pear

13 zł

WINA CZERWONE/ RED WINES
Almarosa Primitivo
Italy (wytrawne/ dry)

100 ml
750 ml

12 zł
85 zł

100 ml
750 ml

12 zł
85 zł

100 ml
750 ml

12 zł
85 zł

Słodycz lukrecji, aromaty lawendy, nuty
dojrzałych owoców i owoców leśnych
Sweetness of licorice, lavender aromas, scents
of ripe fruits and forest fruits

Rocca Ventosa Montepulciano d’Abruzzo
Italy (wytrawne/ dry)
Aromat czereśni i jeżyn
The aroma of cherries and blackberries

Castellani Chianti Riserva
Italy (wytrawne/ dry)
Aromaty czerwonych owoców z nutą czekolady
Aromas of red fruit with a scent of chocolate

Winna Jadwiga Rondo

750 ml 155 zł

WINA BIAŁE/ WHITE WINES
Ventisquero Chardonnay Clasico
Chile (wytrawne/ dry)

100 ml
750 ml

11 zł
65 zł

100 ml
750 ml

12 zł
85 zł

100 ml
750 ml

10 zł
75 zł

Aromaty ananasa, bananów i jabłka
Pineapple, banana and apple ﬂavors

Rocca Ventosa Pinot Grigio
Italy (wytrawne/ dry)
Z akcentem owoców południowych i cytrusów
With the touch of tropical fruits and citrus

Kendermanns Riesling Spätlese
Germany (półsłodkie/ semi sweet)
Subtelny, owocowy smak z nutą moreli i miodu
Subtle, fruity ﬂavor with a scent of apricot and
honey

Winna Jadwiga Muscaris

750 ml 155 zł

