
Wódki & Likiery

Finlandia 0,4cl  9 zł
Wyborowa 0,4cl  7 zł
Wyborowa pszeniczna 0,4cl  7 zł
Żołądkowa gorzka 0,4cl  7 zł
Żubrówka Bison Grass 0,4cl  8 zł
Luksusowa 0,4cl  Luksusowa 0,4cl  7 zł
Soplica orzech laskowy 0,4cl  7 zł
Jägermeister 0,4cl  10 zł
Olmeca Tequila 0,4cl  12 zł
Olmeca Tequila Dark 0,4cl  13 zł
Belvedere 0,4cl  25 zł
Wyborowa Exquisite 0,4cl  25 zł

DrinkiDrinki

1.   Pijany żuraw - Whiskey Jack Daniels honey, 
       sok żurawinowy, sok z limonki  29 zł
2.    Space galaxy - Wódka wyborowa, sprite, likier hibiskusowy, 
       blue curacao, jadalny brokat  29 zł
3.    Wpuszczony w maliny - Malibu, syrop kokosowy, 
       maliny  29 zł
4.  4.    Cosmopolitan - Wódka cytrynowa lubelska, Cointreau, 
       sok z limonki, sok żurawinowy  29 zł
5.   Monte drink - Wódka orzechowa Soplica, mleko kokosowe, 
       likier kokosowy, cukier trzcinowy  24 zł
6.   Po żubrze - Wódka żubrówka z trawą, woda gazowana 
       lub sok jabłkowy, truskawka, limonka  24 zł
7.    Jägermeister orange - Jägermeister, sok pomarańczowy, 
             likier ziołowy  24 zł
8.    Co to kac ? -  Sok ze świeżo wyciśniętych pomarańczy, 
       sok z limonki, blue curacao, mięta  24 zł
9.   Cuba libre - Rum bacardi black, cola, sok z limonki  24 zł
10. Blue Arrow - Gin lubuski, blue curacao, bols triple se, 
       sok z limonki  24 zł
11. Mojito - Rum bacardi bianco, mięta, brązowy cukier,     
            limonka, woda gazowana/sprite  24 zł
12. Tequila sunrise - Tequila sierra, sok pomarańczowy, 
       grenadina  24 zł
13. Sex on the beach - Wódka wyborowa, schnapps 
       brzoskwiniowy, sok pomarańczowy, sok żurawinowy  19 zł
14. Błękit pacyfiku - Wódka wyborowa, blue curacao, sok 
       bananowy, likier kokosowy  19 zł
15.15. Pinacolada - Malibu, mleko kokosowe, sok ananasowy, 
       likier kokosowy  19 zł
16. Orzeźwienie u Sommera - Wódka wyborowa, 
       sok żurawinowy, likier ogórkowy  19 zł
17. Wściekły pies - Wódka wyborowa, tabasco, 
       sok malinowy  19 zł

Piwa butelkowe

Carlsberg 0,5  10 zł
Desperados 0,4l  10 zł
Heineken 0,5l  10 zł
Kasztelan niepasteryzowane 0,5l  10 zł
Karmi 0,4l  10 zł
Książęce ciemne Książęce ciemne 0,5l  10 zł
Książęce pszeniczne 0,5l  10 zł
Lech free 0,33l  9 zł
Lech premium 0,5l  10 zł
Namysłów Pils 0,5l  10 zł
Okocim jasne 0,5l  10 zł
Okocim porter 0,5l  10 zł
Okocim radler Okocim radler 0,4l  10 zł
Perła export 0,5l  10 zł
Perła chmielowa 0,5l  10 zł
Somersby 0,4l  10 zł
Tyskie gronie 0,5l  10 zł
Warka strong 0,5l  10 zł
Żywiec białe 0,5l  10 zł

Rum & GinRum & Gin

Bacardi Superior 0,4cl  12 zł
Bacardi Black 0,4cl  12 zł
Malibu Caribbean 0,4cl  12 zł
Gin Lubuski 0,4cl  12 zł
Gordon’s London Dry Gin 0,4cl  14 zł
Bombay Saphire 0,4cl  16 zł

Whiskey & BrandyWhiskey & Brandy

Ballantines 0,4cl  15 zł
Chivas regal 0,4cl  24 zł
Hennessy 0,4cl  20 zł
Jack Daniels Classic 0,4cl  16 zł
Jack Daniels Honey 0,4cl  18 zł
Johnnie Walker Red 0,4cl  16 zł
Johnnie Walker Black Johnnie Walker Black 0,4cl  20 zł
Johnnie Walker Gold 0,4cl  28 zł
Jim Beam 0,4cl  16 zł
Metaxa ******* 0,4cl  15 zł
Metaxa 12* 0,4cl  25 zł

Polecane dania Szefa Kuchni

Kaczka pieczona w aromatycznych przyprawach, podana
z opiekanymi kluseczkami oraz jabłkiem w majeranku
z sosem żurawinowym  44 zł

Hamburger a’la Sommer z bekonem, serem, frytkami
i surówką  29 zł

Panacota  Panacota  18 zł

Zupy

Żurek staropolski z kiełbasą i jajkiem  14 zł

Rosół z makaronem  12 zł

Ognista zupa gulaszowa  18 zł

Meksykańska zupa-krem z kukurydzą i nachos  14 zł

Zupa pomidorowa z makaronem  14 zł

Zupa szczawiowa z jajkami i ziemniakami  Zupa szczawiowa z jajkami i ziemniakami  14 zł

menu



Przystawki ciepłe

Wątróbka drobiowa smażona z cebulką  23 zł

Krewetki w sosie maślanym  32 zł

Camembert panierowany na sałacie z żurawiną  19 zł

Przystawki zimne

Befsztyk tatarski  26 zł

Deska serów i wędlin (4 sery, wędliny wędzone)  Deska serów i wędlin (4 sery, wędliny wędzone)  29 zł

Dania z ryb

Łosoś z grilla z sosem koperkowym z ziemniakami pieczonymi 
oraz gotowanymi warzywami  54 zł

Dorsz w warzywach gotowanych z ziemniakami z wody
i do tego sos czosnkowy  32 zł

Dania z dziczyzny

Pieczony comber z kluskami śląskimi, zestaw surówek   Pieczony comber z kluskami śląskimi, zestaw surówek   48 zł

Sztufada z dzika z kluskami śląskimi, zestaw surówek   48 zł

Dania z wołowiny

Stek z antrykotu wołowego, pieczone ziemniaki 
z boczkiem, masło czosnkowe, warzywa na parze  55 zł

Rolada wołowa z kluskami śląskimi, modra kapusta  39 zł

Wołowina po seczuańsku na ostro z grzybami Mun 
i pędami bambusa, ryżem i sałatką fitnes  i pędami bambusa, ryżem i sałatką fitnes  39 zł  

Dania z wieprzowiny

Kotlet schabowy panierowany z cząstkami ziemniaków, 
zestaw surówek  31 zł

Karczek z grilla z sosem słodko-kwaśnym, podany na bukiecie
sałat z pieczonymi ziemniakami  36 zł

Placek po węgiersku na ostro  36 zł

Dania z drobiu

Filet z kurczaka w złocistej panierce, (siemie lniane, słonecznik, 
kukurydza) frytki, surówka  32 zł

Nuggetsy z kurczaka, frytki, surówka  24 zł

Kotlet de Volaille z masłem czosnkowym, frytki 
i zestaw surówek  34 zł

MakaronyMakarony

Penne z kurczakiem i brokułami w sosie śmietanowym  29 zł

Carbonara z aromatyzowanym boczkiem  29 zł

Spaghetti bolognese  29 zł

Sałaty - samodzielne dania

Sałatka z kurczakiem w aromatycznym miodzie z sałatą 
lodową, cząstkami pomidora, kolorową papryką, czerwona
cebulą, plastrami ogórka i sosem winegret  cebulą, plastrami ogórka i sosem winegret  31 zł

Sałatka Cezar a’la Sommer - filet z kurczaka w sosie 
śmietanowo-czosnkowym z pomidorkami koktajlowymi, 
czerwoną cebulą, plastrami zielonego ogórka 
i parmezanem  29 zł

Sałatka grecka – mix sałat, cząstki pomidora, kolorowa
papryka, aromatyczne oliwki, czerwona cebula, ser feta, plastry papryka, aromatyczne oliwki, czerwona cebula, ser feta, plastry 
ogórka i oliwa z oliwek  29 zł

Sałatka z grillowanym łososiem mix sałat, cząstki pomidora, 
kolorowa papryka, czerwona cebula sos winegret  37 zł

Dania wegańskie

Penne lub Tagliatelle ze szpinakiem  27 zł

Rizotto ze szpinakiem  27 zł

Dania wegańskie bez glutenuDania wegańskie bez glutenu

Caponata - bakłażan, oliwa, cebula, pomidor, seler naciowy, 
papryka - duszone razem  30 zł

Desery

Naleśniki z białym serem i polewą czekoladową  21 zł

Naleśniki z owocami i sosem owocowym  25 zł

Szarlotka na ciepło podawana z lodami  19 zł

Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną  14 zł

Sałatka owocowa  21 zł

NapojeNapoje

Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Lime, Pepsi Cherry, 7up, Mirinda, 
Schweppes Lemon, Schweppes Citrus, Schweppes
Tonic 0,25l  5 zł 0,5l  10 zł

Górska natura - woda mineralna gazowana, niegazowana
0,25l  4 zł 0,5l  6 zł

Lipton Lemon, Lipton Peach - herbata mrożona 
0,25l  0,25l  5 zł 0,5l  10 zł

Toma soki - pomarańcza, jabłko, czarna porzeczka, grejpfrut 
0,2l  5 zł

Rockstar orginal, Rockstar Xdurance 
- napój energetyczny 0,25l  7 zł

Kawa i Herbata

Cappuccino  10 zł
Kawa espresso  Kawa espresso  10 zł
Kawa czarna  10 zł
Kawa biała  10 zł
Kawa latte  12 zł
Kawa mrożona  12 zł
Herbata Richmont (różne smaki)  10 zł

Piwa beczkowe

Kasztelan niepasteryzowane Kasztelan niepasteryzowane 0,3l  6 zł 0,5l  10 zł
Grimbergen blonde, double, blanche 0,3l  10 zł
Grimbergen - taca degustacyjna 3 x 0,15l  13 zł


