Dania główne

Zupy

Burger Prywatki 14zł

Żurek 12zł

duża bułka, sos chrzanowy, sałata lodowa, ogórek kanapkowy,
kotlet z białej wieprzowiny, grillowana cebula, musztarda /300g

wędzonka, frankfurterki, kiełbasa biała, ziemniaki, grzyby, jajko sadzone

/400ml

Pierogi ruskie z wody lub zasmażane 16zł

Rosół drobiowy z makaronowymi pierożkami 10zł

Gołąbek z kaszanką i białą wieprzowiną 16zł

Desery

boczek z cebulką /6szt

w sosie grzybowym /160g/80ml

Gulasz wieprzowo-warzywny 12zł
wieprzowina, papryka, cebula /300g

Placek ziemniaczany 20zł

z gulaszem wieprzowo-warzywnym /200g/250g

Grillowany filet z kurczaka 13zł

pierożki z mięsem, marchew, pietruszka /350ml/3szt

Suflet czekoladowy 12zł

konfitura wiśniowa, gałka lodów śmietankowych /125g/50ml

Domowy deser Prywatki 11zł
zapytaj kelnera

Schab z kością 15zł

Zestaw Prywatki 50

KAŻDY DODATEK DO DANIA 4zł

sałatka ziemniaczana, tosty z serem, krążki cebulowe, skrzydełka,
smalec, ogórki kiszone, pieczywo
/250g/4szt/10szt /8szt/200g/100g/140g

masło czosnkowo-ziołowe /160g-180g
panierowany /220g

Ziemniaki smażone /200g
Frytki /150g Kopytka /200g

Kapusta zasmażana /180g
Buraczki zasmażane /180g
Mizeria /150g

Sałatki
Zielona 15zł

zł

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY JEDNEJ PRZEKĄSKI

Przekąski zimne
Tatar 16zł

ligawa wołowa, ogórek konserwowy, pieczarki marynowane,
cebula, masło, pieczywo /100g/60g/75g/20g

Sałatka ziemniaczana 10zł

pieczywo, masło /250g/75g/20g

mieszanka sałat, ogórek, papryka, pomidor koktajlowy, pesto bazyliowe,
sos czosnkowy, prażony słonecznik, czerwona cebula, kiełki, grzanki
czosnkowe /180g/40ml/40ml/2szt.

Sałatka jarzynowa 10zł

Z jajkiem 19zł

pieczywo, masło /250g/75g/20g

mieszanka sałat, pomidory suszone, mozzarella, szczypiorek, jajko
sadzone, sos balsamico, sos miodowo-musztardowy, grzanki czosnkowe

/220g/50ml/10ml/2szt.

Z gruszką 20zł

rukola, pomarańcza, miód, ser pleśniowy, orzechy, grzanki czosnkowe /250g/50ml/2szt.

KAŻDY DODATEK DO SAŁATKI 6zł
Chipsy z boczku /50g
Kurczak grillowany /100g
Łosoś wędzony /50g
SOSY 2,5zł
pesto bazyliowe, czosnkowy, musztardowo-miodowy, chilli,
słodko-pikantny, majonez, ketchup, musztarda

pieczywo, masło /250g/75g/20g

Pasta jajeczna 10zł
Smalec 12zł

ogórki kiszone, pieczywo /200g/100g/140g

Przekąski ciepłe
Tosty wege/mięsne 10zł/12zł

4szt: ser żółty, ogórek kanapkowy, cebula czerwona /+kurczak

Skrzydełka 14zł

w sosie słodko pikantnym /350g

Chrupiący kurczak /250g 15zł
Krążki cebulowe /10szt 9zł
Frytki /200g 7zł

