MENU
Szef kuchni poleca
(Chef recommends)

Pstrąg pieczony z frytkami i mix sałat
(Baked trout with fries and a mix of lettuces)

42 zł

Dorsz panierowany z frytkami i surówką
(Cod with fries and salad)

40 zł

Żeberka w sosie śliwkowym
z ziemniakami opiekanymi i surówka
(Ribs in plum sauce with sauteed potatoes and salad)

42 zł

Golonka zapiekana w piwie i miodzie
42 zł
z ziemniakami lub chlebem, ogórkiem i chrzanem.
(Knuckle baked in beer and honey with horseradish and cucumber with potatoes or
bread)
Schabowy po Kazimiersku z ziemniakami i surówką
(Pork chop in egg with potatoes and salad)

40 zł

Polędwiczki Babci Władzi
z ziemniakami opiekanymi i surówka
(Tenderloin in its own sauce with sauteed potatoes and salad)

45 zł

Zupy
(Soups)

Rosół wiejski z makaronem (200g)
(Chicken broth with noodles)

12 zł

Zupa pomidorowa (200 g)
(Tomato soup)

14 zł

Żurek staropolski na wędzonce z pieczywem (200g)
(Traditional old polish sour soup)

15 zł

Flaki z pieczywem (200g)

16 zł

(Tripe soup)

Sałatki
(Salads)

Grecka (250g)
(Greek salad)
(sałata lodowa, pomidor, ogórek, oliwki, feta, sos vinegrette(lettuce, tomato, cucumber, olives, feta cheese, vinaigrette sauce)

24 zł

Ozon (250g)
(Ozon salad with crispy, garlic toast)
(sałata lodowa, pomidor, ogórek, grillowany kurczak, boczek, sos czosnkowy(lettuce, tomato, cucumber, grilled chicken, bacon, garlic sauce)

25 zł

Pod Basztą (250g)
(sałata lodowa, pomidory, cebula czerwona, orzechy, pieczarki, kurczak, sos vinegrette(lettuce, tomato, red onion, nuts, mushrooms, chicken, vinaigrette sauce)

26 zł

Wszystkie sałatki podawane są z chrupiącym warkoczem.

Dania obiadowe
(Main dishes)

Schabowy na kapuście zasmażanej z ziemniakami z wody (350g)
(Pork chop on fried cabbage with boiled potatoes)

35 zł

Filet panierowany z ziemniakami z wody i surówką (350g)
(Breaded chicken fillet with boiled potatoes and salad)

29 zł

Placki ziemniaczane ze śmietaną (200g)
(Potato cakes with cream)

25 zł

Piróg Kazimierski (200g.)
(Yeast dumpling with traditional Kazimierz goulash

32 zł

Placek po Kazimiersku (250g)
(Potato cake with traditional Kazimierz gulash)

30 zł

Tagliatelle z kurczakiem i szpinakiem (350g)
(Tagliatelle with chicken and spinach)

30 zł

Burgery
(Burgers)

Burger Classic

26 zł

duża bułka (350g)kotlet wieprzowo – wołowy, świeże dodatki warzywne, sosy
(a large bun, pork and beef meat, fresh vegetables, sauces)

Burger drwala
domowy burger na ostro, duża bułka (350g)
kotlet wieprzowo - wołowy świeże dodatki warzywne,jalapeno,boczek.
(a large bun, pork and beef meat,bacon fresh vegetables,)

32 zł

Burger hawajski
domowy burger, duża bułka (350g)
grillowana pierś kurczaka, świeże dodatki warzywne,(ananas,sos słodko-pikantny )

34 zł

+ Frytki belgijskie, sałatka
(Belgian fries and salad)

8 zł

Pierogi
(Dumplings)
Pierogi ruskie 7 szt.
(Cheese and potatoes dumplings, 7 pcs)

22 zł

Pierogi z serem i śmietaną na słodko 7szt.
(Dumplings with cheese sweet, 7pcs)

22 zł

Pierogi z mięsem 7 szt.
(Dumplings filled with meat, 7 pcs)

24 zł

Pierogi gyros 7 szt.
(Gyros dumplings, 7 pcs)

26 zł

Pierogi podawane są z surówką. Smażone lub z wody.
Dumplings are served with a fresh vegatable salad.
They can be fried or boiled.

Dania dla dzieci
(Kids’ meals)
Rosół (100 ml)
(Broth)

9 zł

Pomidorowa(100 ml)
(Tomato soup)

10 zł

Nuggetsy z frytkami i surówką (250g)
(Nuggets with fries and celery and cabbage salad)

22 zł

Frytki (150g)
(Fries)

9 zł

Frytki belgijskie (200g)
(Belgian fries)

12 zł

Pizza
24 cm
1. MARGARITA

32cm

18 zł

25 zł

2. HAWANA

22 zł

27 zł

3. KURCZAKO

22 zł

26 zł

4. NAPOLI

22 zł

27 zł

5. VEGETARIANA

23 zł

28 zł

6. TROPIKANA

23 zł

30 zł

7. FRUTTI DI MARE

25 zł

30 zł

8. DON PEDRO

25 zł

32 zł

9. TIGRE

23 zł

30 zł

26 zł

32 zł

11. PRIMAVERA

25zł

30 zł

12. MAFIA

28 zł

36 zł

13.CARLITO

28 zł

35 zł

14. KEBAB

25zł

30 zł

(pomidor, bazylia)
(tomato, basil)

(szynka, ananas)
(ham, pineapple)

(kurczak, pieczarki)
(chicken, mushrooms)

(szynka, pieczarki)
(ham, mushrooms)

(cebula, pomidor, feta, oliwki, papryka)
(onion, tomato, feta cheese, olives, red pepper)

(szynka, kurczak, kukurydza, ananas)
(ham, chicken, corn, pineapple)

(owoce morza, pomidor, cebula, kukurydza)
(seafood, tomato, onion, corn)

(kurczak, kukurydza, cebula, papryka, pieczarki)
(chicken, corn, onion, red pepper, mushrooms)

(podwójne salami)
(double salami)

10. PIKANTE
(salami, peperoni, chili)
(salami, pepperoni peppers, chili peppers)

(szynka, pieczarki, cebula)
(ham. mushrooms, onion)

(szynka, salami, boczek, pieczarki)
(ham, salami, bacon, mushrooms)

(szynka, salami, kabanos, boczek, ogórek)
(ham, salami, dried Polish sausage, bacon, cucumber)

(kebab, cebula, oliwki, kukurydza)
(kebeb, onion, olives, corn)

15. AL CAPONE

26 zł

36 zł

16. BASZTA

25zł

30 zł

17. FAMILIJNA

28 zł

35 zł

18. SEROWA

30 zł

35 zł

19. ZIELONO-CZERWONA

25 zł

30 zł

20. STUDNIA

28 zł

35 zł

21. PIZZA POLSKA

28 zł

32 zł

22. PIZZA 4 YOU

30 zł

36 zł

23. ITALIANA BASZTA

30zł

35 zł

24. AL PACINO

30 zł

38 zł

28 zł

36 zł

(salami, chili, boczek, kiełbasa, cebula)
(salami, chili peppers, sausage, onion)

(szynka, ogórek, feta, boczek)
(ham, cucumber, feta cheese, bacon)

(grube ciasto, szynka, kurczak, ser kozi, pieczarki, ogórek)
(Thick crust, ham, chicken, goat cheese, mushrooms, cucumber)

(ser mozzarella, ser feta, ser kozi, ser gouda)
(mozzarella, feta cheese, goat cheese, gouda cheese)

(brokuł, oliwki, kurczak, salami, suszone pomidory)
(broccoli, olives, chicken, salami, sun-dried tomatoes)

(szynka, salami, boczek, cebula, kabanos, suszone pomidory)
(ham, salami, bacon, onion, dried Polish sausage, sun-dried tomatoes)

(szynka, boczek, kiełbasa, cebula, ogórek, ser, sos)
(ham, bacon, sausage, onion, cucumber, cheese, sauce)

(sos, ser, 5 dowolnie wybranych składników)
(sauce, cheese, five selected ingredients)

(szynka parmeńska, kapary, ser pleśniowy, rukola)
(Parma ham, capers, blue cheese, arugula)

(ostre salami, boczek, jalapeno, czerwona cebula)
(spicy salami,bacon,jalapeno, red onion)

25. DON CORLEONE

(kurczak, ananas, oliwki, ser pleśniowy, żurawina)
(chicken, pineapple, olives, blue cheese, cranberries)

Dodatki do pizzy
SOSY (SAUCES):

1 zł

(jogurtowo czosnkowy, pikantny, pomidorowy,meksykański)
(yogurt-garlic, spicy, tomato, mexican)

WARZYWA (VEGETABLES):

2 zł

(kukurydza, oliwki, papryka, pomidor,cebula, czosnek, ogórek, pieczarki)
(corn, olives, red pepper, tomato, onion, garlic,cucumber, mushrooms)

MIĘSA I SERY (MEAT AND CHEESE):
(boczek, salami, szynka, tuńczyk, kurczak, kiełbasa, kabanos, kebab, ser feta, ser kozi, ser mozzarella)

3 zł

(bacon, salami, ham, tuna, chicken, sausage,dried Polish sausage, kebab, feta cheese, goat cheese, mozzarella)

Napoje zimne
(Cold drinks)
Lipton (500ml)

brzoskwinia (peach)

cytryna (lemon)

zielona herbata (green tea)
Woda Cisowianka (500ml)
Pepsi, Mirinda, 7up(500ml)
Pepsi, Mirinda, 7up, Schweppes
Pepsi (850ml)
Redbull

7 zł
7 zł
7 zł

(200ml)

(250ml)

Sok pomarańczowy (orange juice) (200ml)
Sok jabłkowy (apple juice) (200ml)
Sok z czarnej porzeczki (blackcurrant juice) (200ml)
Lemoniada własny wyrób (homemade lemonade) (400 ml)
Kawa mrożona (iced coffee) (200ml)

5 zł
8 zł
6 zł
10 zł
12 zł
6 zł
6 zł
6 zł
12 zł
12 zł

Napoje gorące
(Hot drinks)
Kawa parzona/rozpuszczalna(200ml)

6zł

(brewed/instant coffee)

Kawa Ekspresso

7 zł

(espresso)

Podwójne Ekspresso

10 zł

(double espresso)

Cappuccino (200 ml)

12 zł

(Cappuccino)

Kawa Latte

12 zł

(200 ml)

(Cafe Latte)

Herbata Herbapol(300ml)

7 zł

Herbata Herbapol owocowa(300ml)

8 zł

Herbata z wiśniówką (300ml)

12 zł

Herbata z pigwówką (300ml)

12 zł

Herbata z malinówką

12 zł

(herbapol tea)

(fruit herbapol tea)

(tea with cherry brandy)

(tea with quince brandy)

(tea with raspberry brandy)

(300ml)

Piwa
(Beers)
Perła beczka

0,5l
0,3l

Perła pils (500ml)
Perła miodowa (500ml)
Perła export (500ml)
Sok malinowy
Tyskie 0%( 330ml)
Żywiec (500ml
Okocim Radler (500ml)
Kazimierskie (jasne, ciemne)
Grzane piwo (500ml)

9 zł
7 zł
9 zł
10 zł
9 zł
1 zł
8 zł
10 zł
10 zł
12 zł
12 zł

(500ml)

Alkohole
(Spirits)
Wyborowa(40ml)
Finlandia(40ml)
Stumbras(40ml)
Gin Lubuski (40ml)
Tequila (40ml)
Likier karmelowy (carmel liqueur) (40ml)
Malibu (40ml)
Bacardi rum (40ml)
Miód pitny (150ml)
Grzane wino (150ml)
Jagermeister (40ml)

Jameson (40ml)
Jim Beam (40ml)

Ballantines (40ml)
Jack Daniels (40ml)

Tullamore dew (40ml)
Mołdawska Dolina czerwone wytrawne (125ml)
Mołdawska Dolina czerwone półwytrawne (125ml)
Mołdawska Dolina białe wytrawne (125ml)
Mołdawska Dolina białe półwytrawne (125ml)
Mogen David Brzoskwinia (125ml)
Mogen David Jeżyna(125ml)
Mogen David Concord(125ml)
Prosecco(125ml)

8 zł
10 zł
10 zł

9 zł
9 zł

9 zł
9 zł
10 zł
10 zł
12 zł
16 zł
16 zł
16 zł
16 zł
18 zł
18 zł
12 zł
12 zł
12 zł
12 zł
15 zł
15 zł
15 zł
15 zł

Drinki
(Drinks)
Śrubokręt (Screwdriver)

16 zł

(40ml wódki, 160ml soku pomarańczowego)
(40ml vodka, 160ml orange juice)

Gin z tonikiem (gin & tonic)

16 zł

(40ml ginu, tonik, plasterek cytryny)
(40ml gin, tonic, 1 slice of lemon)

Tequila Sunrise
(4ml Tequila, syrop Grenadina, sok pomarańczowy, sok z cytryny)

17 zł

(4ml Tequila, Grenadine syrup, orange juice, lemon juice)

Cuba Libre

17 zł

40ml rum, limonka, pepsi
(40ml rum, lime, pepsi)

Malibu paradise

18 zł

(40ml malibu , 120ml soku z ananasa,grenadine, )
(40ml malibu , 120ml pineapple juice,grenadine, )

Mojito

20 zł

(mięta, 20ml soku z limonki, 10ml syropu cukrowego, 60ml rumu, woda mineralna)
(mint, 20ml lime juice, 10ml sugar syrup, 60ml rum, mineral waater)

Green Morning

20 zł

(40ml ginu, 20ml curacao, sok pomarańczowy)
(40ml gin, 20ml curacao, orange juice)

Jagerbomb

20 zł

(40ml Jägermeister, Redbull)
(40ml Jägermeister, Redbull)

Crab Jagg

20 zł

(40ml Jagermaistera sok porzeczkowy, limonka, mięta)
(40ml jegermaister, currant juice,1 slice of lemon, mint)

Fantazja

22 zł

(40ml likieru czekoladowego, 80ml spienionego mleka,cukier trzcinowy, plasterek pomarańczy)
(20ml choco liqueur, 80ml foamed milk, cane sugar, 1 slice of orange)

AperolSprit

22 zł

(60ml aperolu, 120ml prosecco, 10ml grenadine, woda mineralna,pomarańcza)
(60 ml aperol, 120 ml prosecco, 10ml grenadine, mineral water,orange)

Whisky sour
(60ml whisky, 20 ml soku z limonki, 20 ml z cytryny,)
(60ml whisky, 20ml lime juice, 20ml lemon juice)

22 zł

Godziny otwarcia :
Poniedziałek - Czwartek
12:00 - 22:00
Piątek - Niedziela
12:00 – 23:00

* Szanowni klienci z uwagi na to,
że w naszej restauracji dania przygotowywane
są od podstaw, informujemy, że minimalny czas oczekiwania
na zamówienie wynosi ok. 20 min.
* Przy większej ilości gości czas oczekiwania może się wydłużyć.

Hasło Wifi:
podbaszta

