
Poranek w Gościńcu (do 12:00)                                                                            

Jajecznica na maśle 3 jajka 16 zł

Jajecznica na boczku 3 jajka 18 zł 

Jajka sadzone na kiełbasie 3 jajka 21 zł 

Kiełbasa z patelni 200 g 24 zł

Omlet z szynką i żółtym serem 200 g 21 zł

Omlet z konfiturą 160 g 20 zł

Słodki zestaw: cappuccino + szarlotka       15 zł

Używamy jaj od kur grzebiących z zaprzyjaźnionego 
gospodarstwa w Lubeni

Na dobry początek  

Chleb wiejski ze smalcem  9 zł 

Proziaki z masłem czosnkowym  2 szt. 12 zł 

Śledź po japońsku 250 g 23 zł 

Oscypek z żurawiną sezonowo 120 g    25 zł

Zupa? Oczywiście! 

Żurek Dynowski 20 zł 15 zł

Grochówka 18 zł 14 zł 

Kapuśniak 17 zł 13 zł 

Krupnik 17 zł  13 zł 

Pomidorowa z makaronem 16 zł 12 zł 

Jarosza Kartoflanka 16 zł  12 zł

Rosół z kury w soboty i niedziele 20 zł 15 zł 

Grzybowa w chlebie 22 zł 

Barszcz czerwony:
   wiejski z jajkiem 17 zł 13 zł 

   z jaśkiem  15 zł

   z uszkami 21 zł

   z krokietem 120 g + 200 ml 21 zł

   solo 200 ml  10 zł 

Nasze specjały

Filet z kurczaka w migdałach 180 g 31 zł

Filet z kurczaka panierowany 180 g 29 zł

Kotlet schabowy 180 g 31 zł

Schab pieczony z sosem 180 g 31 zł

Zrazy wołowe z sosem  220 g 31 zł

Czulent w soboty 300 g 29 zł

Zestawy Szefa
Sznycle krakowskie 150 g cielęco-wołowe w zestawie 

z ziemniakami i mizerią na słodko-kwaśno    39 zł

Kaszanka 150 g w zestawie z jajkiem sadzonym, 

ziemniakami i kapustą zasmażaną  34 zł 
                      
                          

Zwyczajnie – wybornie 

Flaczki 500 ml 20 zł

Fasolka po bretońsku 350 ml 22 zł

Bigos  350 g 24 zł

Śledź tradycyjny 350 g 23 zł

Żeberka w kapuście 650 g 32 zł

Kotlet mielony wieprzowy 2 szt.  22 zł

Gołąbki sos pieczarkowy/pomidorowy 2 szt. 26 zł

Ziemniak faszerowany po rzeszowsku 2 szt. 16 zł 

Ser zasmażany z sosem tatarskim 2 szt. 25 zł

Pierogi 10 sztuk

ruskie 21 zł

27 zł

z kapustą i grzybami  22 zł

z mięsem 25 zł

31 zł

kresowe 21 zł 

Okrasa do wyboru: masło, cebulka, skwarki

Placki ziemniaczane 4 sztuki                  
solo 20 zł

ze śmietaną 22 zł 

z sosem pieczarkowym 24 zł 

Placek po węgiersku 680 g 39 zł 

            pół porcji   480 g 30 zł

Naleśnik i 3 sztuki

z serem 21 zł

26 zł

z powidłem śliwkowym 21 zł

26 zł

z prażonymi jabłkami 21 zł

26 zł

Rybeńko Ty moja       

Śledź po żydowsku 200 g 28 zł

Mintaj smażony 150 g 24 zł

Dorsz w cieście piwnym za każde 100 g 17 zł

Pstrąg z grilla za każde 100 g 17 zł

Sandacz z grilla za każde 100 g 19 zł 

Grillujemy  

Karkówka 200 g 28 zł

Kiełbasa 200 g 24 zł

Szaszłyk po polsku duży 400 g 39 zł

Szaszłyk po polsku mały 200 g 28 zł

Szaszłyk z drobiu 200 g 27 zł

Pierś kurczaka 180 g 29 zł

Kaukazkie klimaty
Kebab kaukazki na szpadzie 180 g 35 zł

Szaszłyk kaukazki z buraczkami i sosem białym
200 g 38 zł

Do dań z grilla proponujemy sosy: 
biały, ketchup, meksykański ( dodatkowy sos 2 zł )

        

Dodatki 

Kasza gryczana 150 g 9 zł

Ryż 150 g 9 zł

Ziemniaki 250 g 9 zł

Ziemniaki zapiekane 150 g 11 zł

Młode ziemniaki sezonowo  250 g 

Frytki 150 g 10 zł 

Dufinki kuleczki ziemniaczane 150 g 10 zł 

Dla dzieci:

Zupy
Pomidorowa  12 zł

Jarosza Kartoflanka 12 zł

Rosół w soboty i niedziele 15 zł

Drugie danie
Nuggetsy z kurczaka 100 g z frytkami 22 zł

Naleśniki z dżemem truskawkowym 2 sztuki  16 zł

Mała pizza w zależności od rodzaju pizzy    od 17 zł 

500 ml      300 ml

300 ml

- wersja bezglutenowa



Surówki 

z kapusty: kiszonej, białej, pekińskiej, typu coleslaw   150 g 10 zł

z selera        150 g 10 zł

z marchwi        150 g 10 zł

ćwikła       150 g 10 zł

mizeria       150 g 10 zł   

sałaty zielone z sosem vinegrette   100 g 10 zł

zestaw surówek     200 g 12 zł

Na ciepło:
buraczki      170 g 11 zł

kapusta zasmażana    170 g 11 zł

warzywa z wody     170 g 11 zł

kapusta młoda sezonowo     170 g

                           

Sałatki 

z grillowanym kurczakiem 
sałata, ogórek, pomidory, ananas, kurczak grillowany, ser, sos   

       450 g 31 zł

grecka
sałata, ogórek, pomidory, ser-favita, oliwki, sos  450 g 31 zł

salame
sałata, pomidory, pepperoni, cebula, fasolka, oliwki, papryka, salami, sos 

       450 g 31 zł

caprese 
pomidory, biała mozzarella, sałata lodowa, pieprz, bazylia, sos  

       350 g 30 zł

Desery

Puchary lodowe: 
owocowe, czekoladowe, bakaliowe  duży:    20 zł

        mały: 13 zł

Szarlotka    9 zł

Ciasta Gościńca      9 zł

Beza      17 zł

Z ziemi włoskiej do polskiej 
            
 PIZZE Ø 32 cm
1. MARGHERITA sos pomidorowy, mozzarella      27 zł

34 zł

2. CAPRI sos pomidorowy, biała mozzarella, bazylia    29 zł

3. BOSCAIOLA sos, mozzarella, szynka, pieczarki, oliwki     33 zł

4. SPINACI mozzarella, szpinak, czosnek, parmezan     36 zł

5. FUNGHI E PROSCIUTTO sos, mozzarella, pieczarka, szynka    30 zł

37 zł

6. TONNA sos, mozzarella, tuńczyk, cebula, kukurydza     34 zł

7. PARMA mozzarella, szynka prosciutto, pomidor, parmezan, rucola    40 zł

8. QUATTRO FORMAGGI mozzarella, scamorza, gorgonzola, parmezan  38 zł

9. QUATTRO STAGIONI sos, mozzarella, szynka, pieczarki, czarne oliwki, karczochy  38 zł

10. VEGETARIANA sos, mozzarella, oliwki, karczochy, kukurydza, pieczarki, papryka, brokuły   33 zł

11. PUGLIESE mozzarella, pomidor, oliwki, cebula, oregano    31 zł

12. AL FUOCO sos, mozzarella, ostre salami, czosnek, papryka, oregano, cebula  38 zł

45 zł

13. OCCHIO DI DARIO mozzarella, boczek, jajko, brokuły, czosnek   33 zł

14. SPINACI E POLLO mozzarella, szpinak, kurczak, czosnek, parmezan   37 zł

44 zł

15. ZOLA  sos, mozzarella, szynka, gorgonzola, cebula    35 zł

16. FOCCACIA z parmezanem   200 g  17 zł

17. FOCCACIA z pastą oliwkową   200 g  20 zł 

  PIZZE NASZE Ø 32 cm 

18. GÓRALSKA  mozzarella, boczek, oscypek, cebula, ogórek kiszony    35 zł

42 zł

19. WIEJSKA  kiełbasa swojska, cebula, ogórek kiszony, ser feta, czosnek, ser   38 zł

20. RZESZOWSKA  cielęcina, pomidor, papryka, czosnek, cebula, ser     39 zł

21. Z GRZYBAMI  ser, sos, pieczarki, borowiki, czosnek, cebula     33 zł

             
Możliwość wyboru dodatków do pizzy: jarzynowe – 5 zł, mięsne – 6 zł, ser – 6 zł, dodatkowe ciasto – 4 zł
Do pizzy proponujemy sosy: ketchup, czosnkowy (dodatkowy sos 2 zł)
Opakowanie na wynos 2 zł    

Pasty

Makaron domowy Gościńca z pesto pomidorowym        350 g  32 zł

Spaghetti z sosem bolognese            450 g  32 zł

Penne z sosem bolognese / z pesto pomidorowym  350 g  36 zł

Napoje gorące

Kawy      11 zł

Kawa latte     15 zł

Herbata Williams    11 zł

Herbata Richmont
w czajniczku (o smakach informuje kelner) 18 zł

Napoje zimne

Domowa lemoniada  200 ml 15 zł

Szprycer    150 ml 14 zł

Kwas chlebowy   300 ml 12 zł

BIO Kombucha   330 ml 12 zł

Dobry Materiał   330 ml 12 zł

Soki ze świeżych owoców 200 ml 18 zł

Sok Maurera   300 ml 14 zł

Soki lane Cappy   300 ml 10 zł

Napoje Tymbark   250 ml 7 zł

Woda Borjomi   330 ml 12 zł

Piwniczanka    330 ml 8 zł

Piwniczanka    500 ml 9 zł

Fuzetea    500 ml 10 zł

Tonik Kinley    250 ml 8 zł

Burn     250 ml 12 zł

Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite  
     250 ml 8 zł

     500 ml 10 zł

Alkohole

Piwa lane                          500 ml/300 ml  13 zł /10 zł

Piwa bezalkoholowe 500 ml/330 ml  15 zł /12 zł

Piwo bezglutenowe  500 ml 15 zł

Piwa kraftowe    500 ml 15 zł

Piwa sąsiadów    500 ml 15 zł

Piwa butelkowe   500 ml 13 zł

     

Wódki, whisky, brandy  40 ml 12 zł

O alergeny proszę pytać przy barze. - wersja bezglutenowa


