
PON-SOB: 13.00-22.00

Klasyczne, jasne piwo dolnej fermentacji o złotej barwie. Powstające z najwyższej jakości słodu, chmielu i krystalicznie czystej wody. Czysty 

słodowy smak z charakterystycznymi nutami zbożowo-chlebowymi. Zbalansowany delikatną goryczką, pochodzącą od ziołowo- kwiatowych 

odmian chmielu.

alk. 4,6%, ekst. 12% wag skład: woda, słody jęczmienne, chmiel, drożdże

Goryczkowy niemiecki pilsner. Jasne piwo dolnej fermentacji o jasnozłotej barwie. Powstające z najwyższej jakości słodu, chmielu i krystalicznie 

czystej wody. Nisko odfermentowane piwo z jasną, kremową pianą i elegancką ziołowo-kwiatową goryczką. 

alk. 4,8%, ekst. 12,5% wag skład: woda, słody jęczmienne, chmiel, drożdże

Jasne, naturalnie mętne piwo górnej fermentacji o złotej barwie i niskiej goryczce. Orzeźwiające piwo pszeniczne, wysoko nagazowane. 

Charakterystyczny, zbalansowany aromat banana i goździków pochodzi od specjalnego szczepu drożdży. Powstaje z połączenia słodu 

pszenicznego i jęczmiennego, chmielu i krystalicznie czystej wody.

alk. 4,5%, ekst. 11,5% wag skład: woda, słody jęczmienne i pszeniczne, chmiel, drożdże

Jasne, mocne piwo górnej fermentacji o złotej barwie. Charakterystyczna wysoka goryczka z aromatami cytrusów, owoców tropikalnych, 

jagód i kwiatów, pochodzi od nowofalowych odmian chmielu z amerykańskich upraw. Dodatkowo chmielone na zimno. Wszystko to uwarzone 

na solidnie słodowej lecz niedominującej podbudowie.

alk. 6,5%, ekst. 14% wag skład:woda, słody jęczmienne, chmiel, drożdże 

Mocne piwo dolnej fermentacji o bursztynowej barwie. Powstaje z najwyższej jakości słodu, chmielu i krystalicznie czystej wody. Bogate, 

słodowe piwo z przyjemnymi aromatami zbożowymi, przypieczonym chlebem i delikatnym karmelem, skontrowane delikatną goryczką. 

Jego rozgrzewająca moc sprawia, że idealnie nadaje się na chłodne wieczory. 

alk. 6,6% obj., ekst. 16,4% wag skład: woda, słody jęczmienne, chmiel, drożdże

Piwo górnej fermentacji na słodowej podbudowie o intensywnej, czerwonej barwie z dodatkiem miodu spadziowego, kwiatów hibiskusa 

oraz werbeny cytrynowej. Słodycz pochodząca z miodu przyjemnie balansuje smak hibiskusa.

alk. 4,8% obj., ekst. 12,5% wag skład: woda, słody jęczmienne, chmiel, drożdże, miód spadziowy, hibiskus, werbena
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owoce leśne, syrop cukrowy, mięta, woda niegazowana

boczniaki, cebula, imbir, gałka muszkatołowa, cynamon, 
pomidory, chili, natka pietruszki

sałaty, wędzony pstrąg, pomarańcza, pomidor koktajlowy,
ogórek, winegret ziołowy, grzanki

sałaty, camembert 60 g panierowany w kruszonce 
z czarnuszką, pomidor koktajlowy, ogórek, orzechy ziemne,
dressing cytrusowy, chutney z ananasa, żurawiny i jabłka z chili, grzanki

sałata rzymska, kurczak, anchois, bekon, grzanki, kiszony pomidor, 
pestki dyni, grzanki

pesto z liści rzodkiewki i szpinaku, pomidory koktajlowe, 
orzechy ziemne, ser bursztyn, piklowana rzodkiewka

pieczony ziemniak z tymiankiem, grillowane warzywa, 
boczniak, demi glace pieprzowy

kremowe puree, orientalna mizeria z musztardą francuską, 
sezamem i octem ryżowym

kapusta zasmażana z pieczarką i koperkiem, kremowe ziemniaki puree

kuskus perłowy, marchew paryska z groszkiem zielonym, 
demi glace porzeczkowy

antrykot wołowy, sałata rzymska, pomidor, ogórek, piklowana cebula, 
colesław, frytki

antrykot wołowy, sałata rzymska, ser, pomidor, ogórek, piklowana cebula, 
colesław, frytki

lody pieczona truskawka z rozmarynem, ziemia oreo, 
coulis truskawkowy

sernik z pieczonym ananasem, brzoskwinią i rozmarynem 
lody jagoda z tonką

creme brulle o smaku kawy, parfait z pastą kawową, mini beza

zapytaj kelnera o propozycję dnia

z makaronem i marchewką

kawałki kurczaka smażone w jajku, frytki, surówka z marchewki

jagnięcina marynowana w maślance i mięcie, krokiet ruski
z czosnkiem niedźwiedzim, ziemniaki, puree pieczony kalafior,
demi glace z pędami sosny i świerku

czerwona kapusta z boczkiem, kluski śląskie, sos pieczeniowy

sos pomidorowo - paprykowy z bazylią, kurczak, 
czosnek, chili, ser bursztyn

demi glace pieprzowy, cebula perłowa, groszek zielony

zapytaj kelnera o propozycję dnia

filet smażony na klarowanym maśle kawowym, puree ziemniaczane 
z czosnkiem niedźwiedzim, szpinak w śmietanie z grzybami, pieczony 
pomidor w ziołach 

pomidor, cebula, chili, czosnek, masło, natka pietruszki, bagietka

wino, cebula, czosnek, masło, natka pietruszki, bagietka

dorsz bałtycki, kapusta kiszona, włoszczyzna, grzyby, pomidory,
papryka, koper

rosół gotowany na 5 mięsach (kura, wołowina, indyk, gęś, kaczka),
kluski pietruszkowo-szpinakowe

wędzony pstrąg, piklowany kalafior, szpinak, kmin rzymski, 
prażony słonecznik

wołowina zrazowa, żel z żółtka, piklowana cebula, opieńki, 
wędzone masło, masło z redukcją czerwonego wina i cebuli, 
lody cebulowe na gorąco

grejpfrut, pomarańcza, cytryna, syrop marakuja, mięta,
sok z cytryny, woda niegazowana

mus truskawkowy, cytryna, mięta, woda niegazowana

zielona herbata, maliny, pomarańcza, sok z cytryny,
syrop marakuja

zapytaj kelnera o propozycję dnia

pils 250 ml, sprite

gin 40 ml, tonic, owoce leśne, syrop biały bez, 
syrop poziomka, mięta

espresso, mleko, lód, bita śmietana, polewa

bita śmietana, maliny mrożone

LEMONIADA LEŚNA 400 ml

ŁOSOŚ WĘDZONY 60 g

TARTA Z PIECZONYM POREM 110 g

CARPACCIO Z POLĘDWICY WOŁOWEJ 60 g

CIABATTA Z KREWETKAMI 120 g

CIABATTA KLASYCZNA 120 g

ROSÓŁ 200 ml

KREM Z PIECZONEGO KALAFIORA 220 ml

FLACZKI Z BOCZNIAKÓW 200 ml

WĘDZONA RYBA 220g

CAMEMBERT 250 g

KURCZAK 300g

SPAGHETTI  260g

POLĘDWICA WOŁOWA 180 g

DEVOLAY Z KOSTKĄ 150 g

KOTLET SCHABOWY 250 g

POLICZKI WIEPRZOWE 140 g

BURGER CLASSIC 180 g

CHEESEBURGER 180 g

FONDANT CZEKOLADOWY 100 g

SERNIK 120 g

CREME BRULLE 100 g

CIASTO DNIA 100 g

ROSÓŁ 180 ml

POLĘDWICZKI Z KURCZAKA PO PARYSKU 100 ml

ŁOPATKA JAGNIĘCA 120 g

ROLADA ŚLĄSKA 150 g

GARGANELLI  Z KURCZAKIEM 280g

PIEROGI Z POLICZKIEM WOŁOWYM 200 g

PIEROGI DNIA 250 g

FILET Z SANDACZA 120 g

KREWETKI 6 szt.

MULE 250 g

LEMONIADA CYTRUSOWA 400 ml

LEMONIADA TRUSKAWKOWA 400 ml

ZIELONA HERBATA MROŻONA 400 ml

SMOOTHIE 400 ml

BOCK 500 ml

KAWA MROŻONA 300 ml

CZEKOLADA MROŻONA  300 ml

CZEKOLADA 250 ml
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LETNIE ORZEŹWIENIE
HOMEMADE
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malibu 40 ml, mleko, syrop kokosowy, syrop cukrowy

do wyboru z dżemem lub nutellą

BLONDE ALE 500 ml

PANCAKES 2 szt.

16,00 zł

14,00 zł

8,00 zł / 13,00 zł

11,00 zł / 15,00 zł

11,00 zł / 15,00 zł

 17,00 zł

cebula, czosnek, pomidor koktajlowy, olej rzepakowy, bagietka

sos mango, melon

camembert, ser bursztyn, mozzarella, śmietana, śmietanka z limonką

dżem z pomidorów i czerwonej papryki, orzechy ziemne, ser bursztyn

krewetki 3 szt., cebula, czosnek, chili, natka pietruszki, ser bursztyn

cebula, czosnek, chili, natka pietruszki, ser bursztyn

wędzony ser w ziołach, wędliny, smalec, swojski pasztet z orzechami
i śliwką, pikle, dżem z pomidorów, pieczywo, masło smakowe

10,00 zł 99,00 zł

Rzemieślnicze piwo Browar Wiatr

Spróbuj lokalnego piwa z Browaru Wiatr. 

Szeroki wybór pozwoli na dobór idealnego 

piwa do każdego z naszych dań.

19,00 zł

19,00 zł

20,00 zł

19,00 zł

19,00 zł

18,00 zł

herbata owocowa, sok malinowy, maliny, cytryna, 
sałatka z cytrusów

wódka 40 ml, sok pomarańczowy 250 ml, 
syrop blue curacao, grenadyna

czarna herbata, cytryna, owoce leśne, konfitura malinowa

americano, mleko, bita śmietana, syrop do wyboru: 
kokos/orzech/migdał/czekolada

czekolada, mleko, bita śmietana, polewa

HERBATA MALINOWA 400 ml

PARADISE BAY 300 ml

MALIBU 180 ml

MOJITO TRUSKAWKOWE 150 ml

HERBATA Z KONFITURĄ 400 ml

KAWA ZE SMAKIEM 300 ml

CZEKOLADA NA GORĄCO 300 ml

.
.

Czy korzystaliście już Państwo z kąpieli 

termalnych pod gołyn niebem 

na trasie Uniejów Thermal Spa?

Chwile spędzone w drewnianej bali z ulubionym 

drinkiem w ręku wyjątkowa forma relaksu. 

Zapraszamy do Uniejów Termal Spa na autorskie 

rytuały, zabiegi na twarz i ciało oraz masaże.

pomarańcza / jabłko / / czarna porzeczkagrejpfrut

DESKA SMAKÓW 500 g

rum 40 ml, woda gazowana, mus truskawkowy,
limonka, mięta, cukier trzcinowy 


