
15,00 zł

39,00 zł

25,00 zł

Menu na jesień         Autumn menu

Krem z aromatycznych podgrzybków z estragonem 

i grzankami pieprzowymi  (250ml) 

Wild mushroom & terragon soup with pepper croutons

Bitki z szynki (200 g) w sosie kurkowym z paellą z chorizo, 

papryką i kukurydzą  

Ham cutlets in chanterelle sauce with chorizo & sweet corn paella

Jesienna sałatka z pieczoną dynią, burakiem 

i dressingiem z suszonych pomidorów

Roasted pumpkin & beetroot salad with sundried tomato dressing



11,00 zł

29,00 zł

35,00 zł

Śledź marynowany po skandynawsku (100 g) , 

z czerwoną cebulą i paluszkami grissini

Scandinavian style herring (100 g)

served with red onion and breadsticks

Sałatka KONSTANCJA: 

Grillowany kurczak (150 g), z mieszanymi sałatami, pomidorem,      

ogórkiem, orzechami ziemnymi i sosem musztardowo-miodowym 

KONSTANCJA Salad: 

Grilled chicken (150 g), mixed salads, tomatoes, cucumbers, 

peanuts with mustard and honey dressing

Tatar siekany z dojrzewającej wołowiny (130 g)

 doskonale przygotowany 

i osobiście doprawiany przez Szefa Kuchni 

Beef tartare from sirloin (130g)

Przystawki         Starters

27,00 zł

Roladki łososiowo - szpinakowe ze słodkim sosem chilli
Salmon & Spinach rolls with sweet chilli sauce



12,00 zł

8,00 zł

15,00 zł

14,00 zł

Zupy         Soups

Rosół domowy  z makaronem ziołowym własnej roboty (380ml)

Chicken broth with herb noodles (380ml)

Barszcz czerwony z mięsnymi uszkami (240 ml)

Clear beetroot soup (red borscht) with meat dumplings (240 ml)

Krem z dyni ze świeżym imbirem i smażonymi boczniakami (240 ml)

Pumpkin & ginger soup with fried oyster mushroom (240 ml)

Żurek staropolski z grzybami i jajkiem (380ml)

Traditional sour soup with wild mushrooms and egg (380ml)

15,00 zł

Orientalny krem z cukinii z prażonymi płatkami migdałów ( 250 ml)

Courgette and coconut soup  (250 ml) 



31,00 zł

47,00 zł

47,00 zł

49,00 zł

Ryby i owoce morza         Fish and Seafood

Halibut filet (200 g) w szynce szwarcwaldzkiej 

z dyniowo - marchwiowym chutney i dipem musztardowym

Filet z soli ( 200 g ) przyrządzony na parze, podany z komosą,

smażonym groszkiem cukrowym i sosem z duszonych pomidorów

Fried Prawns (170g) marinated in garlic & chilli 

served on mango & pineapple puree with jasmine rice

Smażone krewetki (170 g) marynowane w czosnku i chili 

podane na purée z mango i ananasa z ryżem jaśminowym

        

Grillowany łosoś ( 180 g ) podany z orientalną sałatką z kaszy gryczanej, 

musem z czerwonej kapusty i sosem z rukoli

        

Halibut wrapped in ham 

served with pumpkin & carrot chutney and mustard dip

Boiled Lemon Sole (200 g) with quinoa, 

fried snap peas and tomato sauce

Grilled salmon (180 g) with oriental salad of buckwheat, 

red cabbage mousse  and rocket sauce



29,00 zł

31,00 zł

31,00 zł

65,00 zł

Dania mięsne         Meat Dishes

Kotlet schabowy (170g) lub panierowana pierś z kurczaka (150g) 

z purre ziemniaczano-koperkowym i kapustą zasmażaną

Pan fried pork cutlet (170g) or breaded chicken breast (150 g)

whit potato & dill purre and fried cabbage & bacon

Grillowany stek sous vide z polędwicy wołowej (200 g) 

podany na sałatce z boczniaków i groszku z purre ziemniaczanym z chrzanem, 

pudrem rozmarynowym i musem z selera z wanilią

Baked sirloin steak (200 g) with oyster mushroom and warm pea salad, 

rosemary powder, celeriac and vanilla mousse

Grillowane medaliony z polędwiczki wieprzowej (150 g) 

podane na sosie pieczarkowym 

ze smażonymi ziemniakami i mizerią

Grilled pork loin medallions (150 g) on mushroom sauce, 

served with fried potatoes and cucumber salad

Filet z indyka (150 g) przekładany warzywami 

podany z plackami z cukinii i sosem karmelowym

Pan fried turkey breast with boiled vegetables 

served on courgette pancakes and caramel sauce

31,00 zł

Filet z kurczaka (150g) zapiekany pod pomidorem i mozzarellą, 

podany z dipem czosnkowym, frytkami z batatów i grillowaną cukinią 

Grilled chicken breast with tomato & mozzarella, 
served with garlic sauce, sweet potato french fries and grilled courgette



32,00 zł

32,00 zł

32,00 zł

28,00 zł

Makarony, Risotto         Pastas, Risotto

Spaghetti z oliwą czosnkową,  polędwiczką wieprzową (80 g) ,

suszonymi pomidorami, rukolą i serem feta

Spaghetti with garlic olive oil, pork loin (80 g), sun dried tomatoes, 

rocket and feta cheese

Tagliatelle z grillowanym kurczakiem (80 g) 

w sosie kurkowo - serowym z nutą tymianku 

Tagliatelle with grilled chicken (80 g), chanterelle mushroom, 

cheese sauce, and thyme

Penne z łososiem (80 g) 

w sosie szpinakowo-śmietanowym z parmezanem

Penne in spinach & cream sauce

with salmon (80 g) and parmesan

Wegetariańskie risotto z suszonymi pomidorami, 

bazylią i parmezanem 

Vegetarian risotto with sun dried tomatoes, 

basil and parmesan   



16,00 zł

12,00 zł

18,00 zł

18,00 zł

Desery         Desserts

Mus Tiramisu z lodami i sosem kawowym 

Tiramisu mousse with ice cream and coffee sauce 

Ciasto czekoladowe z ciepłym sosem wiśniowym 

i lodami waniliowymi 

Sernik Nowojorski z sosem malinowym 

Deser truskawkowy z bezą 

Chocolate cake with warm cherry sauce

and vanilla ice cream

New York style cheesecake with  raspberry sauce

Strawberries desert with cointreau and meringue



23,00 zł

15,00 zł

15,00 zł.

Dania dla dzieci         Kids Menu

Paluszki z kurczaka (100 g) 

z wymienionymi poniżej dwoma dodatkami do wyboru

Chicken fingers (100 g) with your choice of side dishes

Frytki • Chips

Puree ziemniaczane  •  Mashed potatoes

Ryż • Rice

Surówka z marchwi  •  Carrot salad

Warzywa gotowane  •  Cooked vegetables

Surówka z ogórka •  Cucumber salad

Spaghetti w sosie pomidorowym posypane serem (180 g)

Spaghetti in tomato sauce drizzle of chesse (180 g)

Naleśniki z serem (180 g)

Crepes with cottage cheese  (180 g)



8,00 zł

16,00 zł

6,00 zł

10,50 zł

10,00 zł

7,00 zł

9,00 zł

12,00 zł.

4,50 zł.

6,00 zł.

6,00 zł. / 

6,00 zł. / 

6,00 zł. / 

4,50 zł. 

7,50 zł.

4,50 zł.

4,50 zł. 

4,50 zł. 

4,50 zł. 

9,00 zł

14,00 zł

15,00 zł

Napoje gorące        

Napoje zimne        

Hot drinks

Cold drinks

Herbata czarna, owocowa lub  zielona podawana w dzbanku 
Tea served in a pot

Herbata rozkwitająca podawana w szklanym czajniczku

(zielona, czerwona, biała) Dzbanek polecamy na dwie osoby

Caffe Espresso

Caffe Espresso Romano (podawana z cząstką cytryny)

Caffe Espresso con panna (z bitą śmietaną)

Caffe Espresso Coretto kawa z likierem amaretto

Caffe Cappucino Grande (podwójne espresso, mleczna piana, kakao)

Caffe Latte 
syrop do wyboru: czekoladowy, waniliowy, karmelowy + 2,00 zł.

Caffe Americano

Caffe Cappucino

Caffe Mocha (espresso, mleczna piana, kakao, bita śmietana, sos czekoladowy)

GROG gorący napój z whiski, cytryną, miodem i goździkami

Kropla Beskidu gazowana / niegazowana 0,5 l 

Water Kropla Beskidu

Nestea 0,5 l (zielona herbata, cytrynowa, brzoskwiniowa)

Coca Cola 0,5 l  / Coca Cola , Coca Cola Zero 0,2 l

Fanta 0,5 l  / Fanta 0,2 l

Sprite 0,5 l   / Sprite 0,2 l

Tonic 0,2 l

Burn 0,25 l

Soki Cappy 0,2 l
Jabłkowy, pomarańczowy, czarna porzeczka, multiwitamina, grapefruitowy, pomidorowy

Sok wyciskany ze świeżych owoców



8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

13,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

Wina         Wine’s

WINO DOMU: 
Trottwood białe, delikatne, półwytrawne, 
pochodzące z południowo-wschodniej Australii,
polecane do mięs białych, ryb i owoców morza,  
lampka 150 ml

WINO DOMU: 
Trottwood czerwone, delikatne, półwytrawne, 
pochodzące z południowo-wschodniej Australii,
polecane do mięs czerwonych jak i białych, oraz owoców morza  
lampka 150 ml

39 pln - butelka 750 ml

39 pln - butelka 750 ml

WINO DOMU: 
J.P. Chenet czerwone półwytrawne, szczepu CABERNET SYRAH , 
polecane zarówno do mięs czerwonych, 
owoców morza, jak i mięs białych
lampka 150 ml

39 pln - butelka 750 ml

Wspaniałe wino czerwone wytrawne: J.P. Chenet
szczepu MERLOT, polecane zarówno do mięs czerwonych jak i białych, 
Komponuje się również smakowo z owocami morza.
lampka 150 ml

59 pln - butelka 750 ml

DO DESERÓW PROPONUJEMY

Wino półsłodkie białe J.P. Chenet 

z winnicy COTES DE THAU lampka 150 ml

 Wino półsłodkie różowe J.P. Chenet, 
 apelacja PAYS DE OC lampka 150 ml



6,00 zł.

5,00 zł.

5,00 zł.

8,00 zł.  /

7,00 zł.  /

7,00 zł.  /

7,00 zł.

8,00 zł.

10,00 zł

14,00 zł

9,50 zł

5,00 zł

9,00 zł

7,00 zł

6,00 zł

9,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

6,00 zł

5,00 zł

7,00 zł.

Piwa butelkowe        

Wódka       

Bottled beer

Heineken 0,33 lHeineken 0,5 l  /

Desperados 0,4 l

Kasztelan Niepasteryzowane 0,5 l

Lech free 0,33 lLech 0,5 l  / 

Tyskie 0,33 lTyskie 0,5 l  /

Żywiec 0,5 l  / Żywiec Porter 0,5 l

Wyborowa 40 ml

Cachaca 40 ml

Finlandia 40 ml

Krupnik 40 ml

Śliwowica  40 ml

Żołądkowa De Lux 40 ml

Żołądkowa Gorzka 40 ml

Żubrówka Biała 40 ml

Żubrówka 40 ml

Smirnoff Black 40 ml

Tequila Olmeca Gold 40 ml

Tequila Sierra Silver  40 ml

Tequila Sierra Gold 40 ml



13,00 zł 

15,00 zł

12,00 zł  

12,00 zł

18,00 zł

18,00 zł

18,00 zł.

8,00 zł.

8,00 zł.

25,00 zł.

19,00 zł.

10,00 zł.

8,00 zł.

12,00 zł

20,00 zł

14,00 zł

Whisky       

Koniaki       

Rumy       

Whiskey

Brandy

Rums

Ballantine’s  40 ml

Jack Daniels  40 ml

Jim Beam (burbon)  40 ml

Johnnie Walker Black 40 ml

Chivas Regal 12 YO  40 ml

Jameson  40 ml

Johnnie Walker Red  40 ml

Tullamore Dew  40 ml

Hennessy VS  40 ml

Hennessy Fine de Cognac  40 ml

Metaxa             40 ml*****

Bacardi Black   40 ml

Bacardi Superior   40 ml

Bombay Sapphire   40 ml

Gordon's  40 ml



7,00 zł 

8,00 zł

9,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

13,00 zł

8,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

20,00 zł

10,00 zł

13,00 zł

10,00 zł

17,00 zł

16,00 zł

Aperitif       

Likiery       

Koktajle       

Aperitif

Liqueurs

Coctails

Campari 40 ml

Jegermeister 40 ml

Martini 80 ml Bianco, Rosso, Extra dry

Baileys Original 40 ml

Cointreau 40 ml

Grand Marnier 40 ml

Kahlua 40 ml

Passoa fruit 40 ml

Malibu 40 ml

Blue laguna  (koktajl słodko-kwaśny) (sour sweet cocktail)
Wódka, blue curacao, Sprite, lód

Tequila sunrise (koktajl słodko-słony) (salty sweet cocktail)
 Tequila  , grenadyna      , sok pomarańczowy, pomarańcza, lód

Caipirinha (koktajl słodko-kwaśny) (sour sweet cocktail)
 Cachaca, woda gazowana, cukier trzcinowy, limonka, lód

White Russian (koktajl słodki) (sweet cocktail)

Wódka, Kahlua, słodka śmietanka

Margarita ( koktajl gorzko-słony) ( bitter salty cocktail)
Tequila Silver, Cointreau      , sok z limonki   

Szarlotka (koktajl słodko-kwaśny) (Apple Pie) (sour sweet cocktail)
Żubrówka, sok jabłkowy, lód

Cuba Libre (koktajl słodki) (sweet cocktail)
Biały rum, Coca-cola, limonka, lód

Cosmopolitan (koktajl wtrawny) (dry cocktail)
 Wódka, Cointreau, sok żurawinowy, sok z limonki

Borodino (koktajl wytrawny) (dry cocktail)
 Wódka, gin, Cointreau

Mojito (koktajl słodko-kwaśny) (sour sweet cocktail)
 Biały rum Bacardi, woda gazowana, limonka, mięta, cukier trzcinowy
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