Z dawien dawna już wiadomo,
iż słowiańska dusza pełna jest
miodosytniej muzyki, swawoli ......
a i spustem niekiepskim zaprawiona.

Staropolski „Zajazd Pod Skałą”
wita w swych skromnych progach.
Życzeniem naszym jest, by Państwo
znaleźli tu to czego szukają.

Czym chata bogata tym rada.

Śniadania
Breakfast

Śniadanie wykwintne
16,00 zł
jajko na miękko, wędlina,
ser camembert, masło, owoce,
sałatka z pomidorów w zielonym winegrecie, sok owocowy,
kawa lub herbata
Exquisite breakfast
soft-boiled egg, cured meats, camembert, butter, fruits, tomato salad, fruit juice, tea or coffee

Śniadanie babcine
płatki kukurydziane na mleku
jajecznica na maśle, twarożek ze szczypiorkiem,
dżem, miód, masło, tosty z szynką i serem,
kawa lub herbata

16,00 zł

Super light breakfast cornflakes with milk, scrambled eggs, cottage cheese, honey, jam, butter,
toasts, tea or coffee

Lekkie śniadanie
jajko z majonezem, wędlina,
ser żółty, pomidory, masło,
kawa lub herbata

14,00 zł

Light breakfast egg with mayonnaise, cured meats, cheese, tomatoes, butter, tea or coffee

Chłopskie śniadanie
kiełbasa z grilla, boczek skwierczący,
jajko sadzone, pieczarki z rusztu,
ogórek, dodatki, kawa lub herbata

18,00 zł

Peasant breakfast grilled sausage, bacon, fried egg, fried mushrooms, cucumber, additions, tea or
coffee

Rozgrzewające napoje
Herbaty i lemoniady na ciepło
godne
polecenia

Herbata z cytrusami, sokiem malinowym i świeżym imbirem

9,00 zł

Tea with citrus , raspberry juice and fresh ginger

Herbata z pomarańczą, miodem, goździkami i cynamonem

9,00 zł

Tea with orange, honey, cloves and cinnamon

nowość

Lemoniada na ciepło z syropem różanym i owocami leśnymi

12,00 zł

Hot lemonade with rose syrup and forest fruit

nasza
specjalność

Herbata z wiśniówką i trawą cytrynową

12,00 zł

Tea with cherry vodka and lemongrass

Kawy i coś na słodko
godne
polecenia

Cafe latte z syropem dyniowym

12,00 zł

Pampkin latte

Wino i Piwo
Grzane piwo z korzennymi przyprawami i sokiem malinowym
Mulled beer with spicy seasonings and raspberry juice

Duże 0,5l
Małe 0,3l

10,00 zł
8,00 zł

Grzane czerwone wino
z pomarańczą, cynamonem, goździkami i miodem

12,00 zł

Mulled red wine with orange, cinnamon, cloves and honey

Grzaniec z Pod Skały

godne
z żołądkową gorzką, antonówką i sokiem jabłkowym
polecenia Mulled flavored vodka, apple juice and apple vodka

14,00 zł

Zimowe zestawy z piwem gratis
Zamów zupę i danie główne z naszej wkładki zimowej a piwo lane
żywiec 0,5l lub piwo regionalne butelkowe otrzymasz gratis (piwa objęte
promocją Krynickie, Svejkove, Marcowe z browaru Grybów i Lager z
browaru Jasło). Poniżej potrawy objęte promocją.

Zupy
Soup

Zupa czosnkowa na domowym rosole z grzankami

12,00 zł

Garlic soup on homemade broth

Rumiany rosół na wielu mięsach i jarzynach

12,00 zł

Golden chicken soup cooked with many meats and vegetables

Aromatyczna grzybowa z grzankami

12,00 zł

Aromatic mushroom soup

Dania główne
Main Course

Makaron penne
podany z kurczakiem, podgrzybkami i parmezanem

25,00 zł

Penne pasta served with chicken, mushrooms and Parmesan cheese

Placek ziemniaczany z gulaszem
i bukietem rozmaitych surówek

25,00 zł

Potato cake with goulash and a bouquet of various Salado

Masłem sikający kotlet De Vollaille w chrupiącej
panierce z ziemniakami opiekanymi i bukietem surówek

31,00 zł

De Vollaille chop in crispy coating with toasted potatoes and a bouquet of Salado

Żeberko wieprzowe zapieczone w miodowo-pomidorowej
39,00 zł
glazurze, ziemniaki opiekane z czosnkiem i buraczki zasmażane
Pork ribs baked in honey-tomato glaze, potatoes baked with garlic and fried beetroot

Deser
Dessert

Szarlotka z polskich jabłek
z lodami śmietankowymi i cynamonem
Apple pie with ice cream and cinnamon

13,00 zł

Polskie nasze najlepsze
Our best Polish meals
Placek ziemniaczany z gulaszem
i bukietem rozmaitych surówek

25,00 zł

Potato cake with goulash and a bouquet of various salads

godne
polecenia

Gołąbki jak u mamy z mięsem
i domowym sosem grzybowym (2 szt.)

18,00 zł

Home-cooked stuffed cabbage leaves in mushroom sauce

Placki ziemniaczane złote i chrupiące
z kwaśną śmietaną lub domowym sosem grzybowym

14,00 zł

Potato cakes with sour cream or mushroom sauce

Pierogi
ze szpinakiem z kremowym sosem serowym

14,00 zł

Dumplings stuffed with spinach with creamy cheese souce

ruskie z masłem i rumianą cebulą

12,00 zł

Dumplings stuffed with potato and cheese, with butter and golden onion

z kapustą i pachnącymi grzybami
godne
polecenia

12,00 zł

Dumplings stuffed with cabbage and flavoured with mushrooms

z mięsem okraszone skwarkami

12,00 zł

Dumplings stuffed with meat, with pork scratchings

mix (ruskie, z kapustą, z mięsem)

33,00 zł

Dumplings mix (with potato and cheese stuffing, with cabbage, with meat)

Na początek
Starters
Śledź po wiejsku podany
w zielonym winegrecie lub w śmietanie do wyboru

14,00 zł

Herring snacks in vinaigrette or in cream with onion, as requested

Sześć krewet jedna za drugą
na maśle i białym winie

28,00 zł

Six prawns one after another, served with butter and white wine

Tatar po polsku
godne
z polędwicy wołowej z wiejskim żółtkiem i dodatkami
polecenia
Steak tartare in a Polish style made from sirloin enriched with farmer’s yolk

32,00 zł

Sałaty
Salads
Sałata Cezara
z rumianym kurczakiem, ananasem i chrupiącym bekonem

godne
polecenia Caesar salad with grilled chicken, pineapple and crunchy bacon

24,00 zł

Sałata grecka ze świeżymi warzywami z serem feta
18,00 zł
i oliwkami w zielonym winegrecie, z grzankami czosnkowymi
Greek salad made from fresh vegetables in green vinaigrette

Zupy
Soups
Rumiany rosół na wielu mięsach i jarzynach

12,00 zł

Golden chicken soup cooked with many meats and vegetables

nasza
Żur domowy na borowikach z jajkiem i kiełbasą
specjalność Home made sour rye soup cooked on mushrooms with an egg and sausage

Aromatyczna grzybowa z grzankami
godne
polecenia Aromatic mushroom soup

14,00 zł
12,00 zł

Flaki wołowe
na domowym rosole

14,00 zł

Barszcz czerwony jak rubin solo
z uszkami nadziewanymi mięsem
z krokietem nadziewanym mięsem

6,00 zł
12,00 zł
12,00 zł

Our best beef tripe

Ruby borsch solo or with meat stuffed ravioli

Makarony
Pasta

Makaron penne z kurczakiem, podgrzybkami i parmezanem
Penne with chicken, mushrooms and Parmesan cheese

25,00 zł

Dania z Wieprzowiny
Pork Dishes
Kotlet schabowy bardzo po polsku

16,00 zł

Pork chop

godne
polecenia

Zraz nadziewany po staropolsku
w sosie pieczeniowym na czerwonym winie

nasza
specjalność

Żeberko na baczność
zapieczone w miodowo-pomidorowej glazurze

22,00 zł

Traditionally stuffed collop in gravy and red wine

26,00 zł

Roast ribs with honey and tomato icing

Dania z Drobiu
Poultry Dishes
nasza
specjalność

Masłem sikający kotlet De Vollaille
w chrupiącej panierce

18,00 zł

De Vollaille cutlet in crusty coating, with butter

godne
polecenia

Pierś z kurczaka marynowana w solance
podana na sosie z boczniaków

20,00 zł

Chicken breast served with oyster sauce

Pierś z kaczki najprzedniejszego gatunku
na różowo z puree ananasowym i sosem porzeczkowym
Duck breast served pink with puree pineapple and blackcurrant souce

34,00 zł

Dania z Wołowiny
Beef Dishes

Stek z polędwicy wołowej

49,00 zł

Polędwiczki wołowe
na leśno z duetem sosów, borowikowym i jagodowym

42,00 zł

godne
z masłem czosnkowym na życzenie
polecenia Grilled steak in colourful pepper
nasza
specjalność

Large beads from ox sirloin in a forest style with boletus in cream and rosemary

Pieczeń cielęca krucha i delikatna
w domowym sosie koperkowym

39,00 zł

Roast veal in a dill sauce

Dania z Ryb
Fish Dishes
Cały pstrąg od brzega do brzega
wg/w 100g
nasza
z masłem i prażonymi migdałami
specjalność

10,00 zł

Whole trout with lemon

Łosoś różowy w ziołowej posypce
Pink salmon in herbal topping

29,00 zł

Dodatki
Extras
Bukiet surówek

7,00 zł

Mix of different salads

Surówka z białej kapusty

4,00 zł

White cabbage salad

Surówka z marchwii

4,00 zł

Carrot salad

Surówka z selera

4,00 zł

Celery salad

Buraczki zasmażane z jabłkiem i cebulą

6,00 zł

Beetroot salad

Sałata lodowa w zielonym winegrecie

6,00 zł

Lettuce in green vinaigrette

Mizeria

6,00 zł

Fresh cucumber salad with cream

Sałatka wiosenna z pomidorem,
ogórkiem i sałatą lodową w śmietanie

7,00 zł

Spring salad with tomato, cucumber and iceberg lettuce in cream

Kapusta zasmażana

8,00 zł

Fried cabbage

Bukiet jarzyn gotowanych

10,00 zł

Boiled vegetables

Ryż

4,00 zł

Rice

Frytki

5,00 zł

Chips

Ziemniaki opiekane

6,00 zł

Broiled potatoes

Ziemniaki z wody

6,00 zł

Boiled potatoes

Ziemniaki zasmażane z czosnkiem

8,00 zł

Fried potatoes with garlic

Pieczywo

1,50 zł

Bread

Sosy/koperkowy, pieczeniowy, borowikowy, curry/

3,00 zł

A na koniec słodko i rozkosznie
And finally, enjoyable and sweet

Lody śmietankowe z sosem malinowym

12,00 zł

Ice carem with raspberry sauce

Szarlotka jak domowa u nas pieczona
z lodami waniliowymi

13,00 zł

Baked apple pie

godne
polecenia

Sernik u nas pieczony
z sosem malinowym

13,00 zł

Prime cheesecake with raspberry sauce

Naleśnik z kremowym serem
z pomarańczami i rodzynkami drugi raz zapiekany

10,00 zł

Baked cottage cheese pancake sprinkled with cream and chocolate

Ciasto czekoladowe z lodami bakaliowymi i sosem orzechowym
nasza
specjalność Chocolate cake with vanilla ice cream and hazelnut sauce

13,00 zł

Wszystkie dania przygotowujemy wyłącznie w oparciu o własne
niepowtarzalne receptury
All dishes are made accordig to our special recipes
Czas oczekiwania na dania gorące wynosi około 30 minut
Time waiting for hot meal is about 30 minut
Serwis naszych Gości nie jest doliczany do rachunku
The service is not included to your bill
Karta menu z gramaturami potraw
znajduje się do wglądu u managera restauracji
Our menu with weight of each meal is accessible to you in manager’s
office
Ceny zawierają podatek VAT
Prices include tax

Podaruj swoim najbliższym okolicznościowy bon upominkowy do nabycia
u obsługi
In our restaurants you can buy a special-event coupons for your family or friends

