
Menu 
 
 

 

Restauracja „Olsza” 

Restauracja serwuje potrawy: 

poniedziałek- sobota 12:00 – 22:00 

niedziela 12:00 – 21:00 

Czas oczekiwania na nasze dania to około 30 minut  
Jeśli macie Państwo jakiekolwiek alergie pokarmowe lub szczególne 

wymagania 

dotyczące przygotowania potraw 

prosimy o sugestie przed złożeniem zamówienia. 
 
 

 

Przystawki / Starters 

 

Tatar z najlepszej, regionalnej wołowiny z domowymi piklami  
Beef steak tartare with homemade pickles 

23zł 

 

 

Krewetki w aksamitnym sosie kokosowym z dodatkiem szpinaku  
Shrimps served in coconut and spinach sauce 

38zł 
 
 
 

Pasztet z dziczyzny podany z konfiturą z czerwonej cebuli, ogórkiem kiszonym i 
marynowanym grzybem 

Venison pate served with red onion jam, pickled cucumber and marinated 
mushroom 

18zł 
 
 
 

Sałaty i Makarony/ Salads and Pasta 

 
Sałatka z kurczakiem , mango, awokado, prażonymi pestkami dyni, melonem i 

selerem naciowym 

Salad with chicken, mango, avocado, roasted pumpkin seeds, melon and celery 

19zł 

 

 



 

Sałatka z grillowanym serem hallumi 

Salad with grilled halloumi cheese 

19zł 

 

 

 

Makaron Penne z kurczakiem, świeżą cukinią , tofu i prażonymi płatkami 

migdałów 

Penne pasta with chicken, fresh zucchini, tofu and roasted almond flakes 

21zł



 
 
 
 

Zupy / Soups 
 
 

Krem z marchwii z nutą pomarańczy odrobiną sera mascarpone 
i listkami mięty 

Carrot cream with an orange hint, mascarpone cheese and mint 
leaves 

 12zł 
 
 
 

Żurek Wielkopolski z jajkiem i białą kiełbasą 
Sour soup traditionally called„Zurek Wielkopolski” with a sausage and an egg 

 9zł 
 

 

Zupa gulaszowa  
Goulash soup 

13zł 
 
 

Rosół z wiejskiej kury z makaronem lub lanymi kluskami 

Chicken broth with noodles or batter noodles 

7zł 
 
 
 

Dania dla dzieci / For Kids 

 
Rosołek z makaronem  

Homemeade chicken broth with noodles 

4zł 

 

Nuggetsy z frytkami i surówkami  
Nuggets with chips and salads 

12zł 

 

Desery/Desserts 

   
Pucharek Kibica  

Motylek  
2 gałki lodów, bita śmietana, wafelek 

two portions of ice cream, whipped cream and a wafer 

6zł 



Dania główne / Main dishes 
 
 

Polędwiczka wieprzowa z szafranową kaszą pęczak i brukselką z 

boczkiem wędzonym 

Pork sirloin with saffron cereal barley and brussels sprouts with smoked 

bacon 

      38zł 
 

Filet z piersi kurczaka na kremowym risotto z pieczarkami i mini marchewką 
glazurowaną 

Chicken breast fillet on a creamy risotto with mushrooms and a mini glazed carrot 

29zł 

 

Karkówka z grilla, warzywne ratatouille, smażone ćwiartki ziemniaków 
 

Grilled porkneck, hunter's sauce , steak-house chips 
28zł 

 

Stek z antrykotu, młode ziemniaki w śmietanie z boczkiem, puree z bobu, 

czosnek 

 Steak entrecote, potato puree, green beans, 

gorgonzola sauce 

63zł 

 

Burger z dojrzewającej wołowiny z miksem sałat i frytkami steak house 

Beef burger with chips and mix of salads 

27zł 

 

Stek z łososia na musie z rabarbaru i pieczonym batatem 

 Salmon steak with   mushed pieplant and sweet potato 

      38zł 

 

Sandacz w towarzystwie sałatki z zielonego ogórka owocu granatu i awokado 

wraz z karmelizowaną figą 

Pikeperch with cucumber, pomegranate and avocado salad 

with a caramelised fig 

      32zł



 
 

Polskie smaki / Polish specialities 

 

Kotlet schabowy smażony na smalcu  
Pork chop fried in lard 

14zł 
 

Świeżonka „Staropolska” 
 Pork goulasch  

19zł 
 

Zawijaniec drobiowy z szynką i serem  
Rolled chicken  with ham and cheese 

15zł 

 

Kotlet po „Kowalsku” 

zapiekany z pieczarkami i żółtym serem 

Pork chop with mushrooms and cheese 

    16zł 
 

 
 

Wybór domowych pierogów z okrasą (8szt.)  
(ruskie lub z mięsem ) 

Homemade dumplings filled with potatoes and cottage cheese or meat 

16zł 
 
 
 
 

Dodatki / Side dishes 5zł  
Ziemniaki gotowane z koperkiem / Boiled potatoes 

Ziemniaki smażone na złoto / fried potatoes 

Frytki / French fries 

Kluski śląskie/ Potato noodles  
Kapusta zasmażana/ Fried cabbage 

Gotowane warzywa / Boiled vegetables 

Surówki z godnie z porami roku / choice of salad



 
 

Desery / Desserts 
 
 

Pucharek lodowy z puree z mango, bezą i andrutami 

Ice-cream drinkwith mango puree, meringue and andrutami 

       12zł 
 

 

Domowe ciasto z gałką lodów  
Homemade cake with a portion of ice cream 

9zł 
 
 

Chłodnik z melona z nutą kokosa z lodami miętowymi 
A melon chiller with a hint of coconut with mint ice cream 

        12zł 

 

Napoje gorące / Hot drinks 

 

Kawa MK Caffe / Coffee 

Espresso 6zł 

Americano 6zł 

Cappuccino 7zł  
Latte Macchiatto 8zł 

Latte z syropem smakowym (orzech, amaretto) 9zł 

Kawa parzona / Brewed coffee 5zł  
Kawa rozpuszczalna / Instant coffee 5zł 

Kawa po Irlandzku / Irish coffee 11zł 

Kawa mrożona z lodami waniliowymi/Ice coffee 11zł 

 

Herbata Richmont / Richmont Tea 8zł 

Herbata Sir Williams / Williams Tea 5zł 

 



 

Napoje zimne / Soft drinks 

 

Pepsi, Schweppes, Mirinda, 7up, 

Lipton Ice Tea 

0,2l – 4zł 

 

Soki Toma  
pomarańczowy, jabłkowy, pomidorowy/orange juice, apple juice, tomato juice 

Napoje Toma 

grejpfrutowy, czarna porzeczka/grapefruit, blackcurrant drink 

0,2l – 4zł 

 

Sok wyciskany ze świeżych pomarańczy/freshly squeezed orange juice 

  200ml 12zł 

 

Woda mineralna / Mineral water 

Górska Natura 

0,33l – 3zł 

 

Alkohol 

 

Whisky 

Jack Daniels 4cl 12zł, 0,7l 180zł  
Ballantine's 4cl 8zł, 0,7l 120zł 

Johny Walker Black 4cl 14zł, 0,7l 220zł 

Chivas 4cl 16zł , 07l 180zł 

Johny Walker red 4cl 8zł 

 

Gin 

Bombay Gin 4cl 11zł, 0,7l 150zł 

Lubuski 4cl 4zł 

 

Brandy/Cognac 

Martell VS Fine Cognac 4cl 16zł, 180zł  
Henessy Fine Cognac 4cl 20zł 

Metaxa ***** 4cl 12zł 

Stock 4cl 9zł, 0,7l 120zł



Wermuty 

Martini Bianco 4cl 6zł 

Martini Rosso 4cl 6zł 

Martini Rose 4cl 6zł 

 

Tequilla 

Silver 4cl 9zł 

Gold 4cl 10zł 

 

Rum 

Bacardi Black 4cl 12zł  
Bacardi White 4cl 11zł 

 

Wódki/vodka 

Wyborowa 4cl 6zł, 0,5l 45zł, 0,7l 60zł 

Finlandia 4cl 7zł, 0,5l 70zł, 0,7l 98zł 

Dębowa 4cl 7zł, 0,5l 70zł, 0,7l 98zł 

Żubrówka 4cl 6zł, 0,5l 40zł 

Żołądkowa 4cl 6zł, 0,5l 60zł 

 

Likiery/liqueur 

Wiśniówka 4cl 6zł  
Bailleys 4cl 

 

Piwo Holba (z beczki) 

0,5l – 5zł, 0,33l – 4zł 

 

Piwa / Beers 

Tyskie, Heineken, Żywiec 

0,5l – 6zł , 0,33l – 5zł 

 

Lech free 0,33l – 5zł 

 

Koktajle alkoholowe / Alcoholic beverage  
Cuba Libre 

Mojito 

Tequilla Sunrise 

19zł 

 

Grzane piwo lub wino 

Hot wine or beer 

12zł 
 


