
Śniadania / Breakfast

Śniadanie I / Breakfast I 18.00
Dwie grillowane kiełbaski ,dwa jajka sadzone ,
grillowane pieczarki, pomidory koktajlowe, grzanki
Two grilled sausages, two fried eggs,
tomatoes, grilled mushrooms and croutons

Śniadanie II/ Breakfast II 14.00
Jajecznica na maśle z trzech jajek, 
serwowana z pieczywem
Scrambled eggs fried in butter, 
made from 3 eggs and served with bread

Śniadanie III / Breakfast III 14.00
Burger śniadaniowy
Kajzerka z jajkiem i bekonem

         Breakfast burger
        Kaiser roll with eggs and bacon

Śniadanie IV / Breakfast IV 14.00
Burger śniadaniowy
Kajzerka z grillowanym kurczakiem

         Breakfast burger
        Kaiser roll with grilled chicken

Śniadania podajemy do godziny 11.30 



Pyszne co nieco… / Satisfy your appetite…

Krewetki tygrysie smażone z czosnkiem   48.00 
podane z bagietką
Fried tiger shrimps with garlic and baguette

Pikantny chrust z piersi kurczaka 16.00
Spicy pieces of chicken

Mix  przekąsek piwnych 16.00
/mini serki, cebulowe krążki, 
frytki, opiekane ziemniaczki/
Mixed Beer snack /mini cheese, onion rings, 
chips, potato crescents/

Pikantne Nuggetsy serowe na ciepło 16.00
podane z sosem czosnkowym 
Warm spicy cheese nuggets
served with garlic sauce

                   



Zupy / Soup

Zupa dnia 12.00
Od poniedziałku do soboty jest to zupa 
z oferty „Lunch w Merkurym” 
O propozycję pysznej zupy, którą w danym dniu, 
przygotowaliśmy dla Państwa, prosimy pytać obsługę 
The soup of the day
Please ask our staff about today’s delicious 
soup proposition

Tradycyjny rosół z makaronem i warzywami 12.00
Traditional chicken soup

Barszcz czerwony 10.00
Borsch red

Barszcz z uszkami 14.00
Borsch with ravioli



Sałatki/ Salads

Sałatka grecka / Greek 25.00
Serwowana z chrupiącą bagietką
Mix sałat, pomidor, ogórek, oliwki czarne, cebula czerwona
ser feta, sos winegret.  
Lettuce mix, cucumber, black olives, red onion,
feta cheese, sauces vinegret
Served with a crispy baguette

Sałatka Cezar z kurczakiem 27.00 
Cesar salad with chicken
Mix sałat, ogórek, grzanki, kurczak grillowany, 
cebula czerwona, sos anchois, parmezan
Lettuce mix, cucumber, grilled chicken, 
crunchy toasts, reed onion, sauces anchois, parmesan cheese

Sałatka Królewska 30.00
Serwowana z chrupiącą bagietką
Mix sałat, cebula, ogórek, kukurydza, 
pomidor, grillowanie polędwiczki wieprzowe, pieczarki
Lettuce mix, onion, cucumber, corn, tomato, 
grilled fillet steak and mashrooms
Served with a crispy baguette



Sałatki/ Salads

Sałatka Kurczę Wyśmienite 29.00
Mix sałat, grillowany kurczak, ser Dor Blue,  
chrupiące grzanki, pomarańcza, orzeszki, parmezan
Lettuce mix, grilled chicken, crunchy toasts, 
orange, cheese Dor Blue, nuts, parmesan cheese

Sałatka Zielone Pióro 30.00
Serwowana z chrupiącą bagietką
Mix sałat, pomidor, papryka, ogórek,
 grillowany kurczak, ser mozzarella, 
młode ziemniaczki, cebula czerwona
Lettuce mix, tomato, pepper, cucumber, 
grilled chicken, mozzarella, new potatoes, red onion
Served with a crispy baguette 

Sałatka Pikantne Serki 27.00
Mix sałat, ogórek, pomidor, mango, papryka,
pikantne nuggety serowe, sos winegret
Lettuce mix, cucumber, tomato, mango, peppers,
spicy cheese nuggets, vinaigrette sauce



Dania główne/ Main course

Filet z łososia z grilla 49.00
serwowany na liściach szpinaku, 
podany z sałatką Wiosenną
Grilled salmon fillet with served with spinach, 
served with Spring salad

Polędwiczka z dorsza, przelana sosem 40.00
ziołowo - pieprzowym, podana z ziemniakami 
puree oraz z żółtą fasolką szparagową

       Cod sirloin covered in herb and pepper sauce 
       with potatoe purée and yellow beans

Polędwiczki wieprzowe z grilla 40.00
w towarzystwie musu grzybowego, podane 
z ziemniakami smażonymi oraz zestawem surówek 

       Pork tenderloin accompanied by mushroom mousse, 
       fried potatoes and a set of salads

Grillowany stek z kurczaka w towarzystwie 30.00
masła czosnkowo - ziołowego,  
podany z frytkami oraz zestawem surówek

        Grilled chicken in the company garlic 
       and herbal butter, with fries and mix of salads



Dania główne/ Main course

Kieszeń z kurczaka faszerowana 31.00
serem i pieczarkami, serwowana z ziemniakami 
puree oraz sałatką z buraków z orzechami

       Chicken roulade stuffed with cheese and mushrooms 
        served with potatoes and beetroot salad with nut

Policzki wołowe podane z puree 48.00
ziemniaczano - chrzanowym oraz 
z surówką z czerwonej kapusty

       Beef cheeks served with puree potato and horseradish
       and with red cabbage salad

Spaghetti Napoli 25.00

Spaghetti z Krewetkami 48.00
w sosie warzywno - śmietanowym
Spaghetti with Shrimps
in vegetable and cream sauce

Ser panierowany w towarzystwie sosu tatarskiego, 31.00
podany z frytkami 

       Fried cheese accompanied by tartar sauce, 
       served with french fries.



Dodatki / Extras 

        Frytki / Chips 10.00

Oliwki / Olives 3.00

Zestaw surówek / Set of salads 12.00

Sałatka Wiosenna / Spring salad 12.00
/ sałata mieszana, pomidor, ogórek, 
cebula czerwona, rukola /
/ lettuce mix, red onion, tomato, 
cucumber, rocket salad /

Keczup 50g / Ketchup 50g 2.00

Dip czosnkowy 50g / garlic dip 50g 4.00

Desery / Desserts

Wyśmienite desery lodowe, koktajle lodowe 
oraz propozycję ciast i deserów

znajdziecie Państwo w karcie „Cafe Merkury”, 
o którą proszę pytać obsługę.

Delicious desserts, smoothies and proposals for cakes and 
desserts you can find in „Cafe Merkury” card, 

please ask about that service.



Burgers Merkury

Wyselekcjonowane mięso najwyższej jakości, 
pyszna bułka, doskonałe dodatki, oraz niepowtarzalne 

sosy wykonywane przez naszych kucharzy

Klasyczny 30.00
Soczysta wołowina, sałata, pomidor, prażona cebulka,
świeży ogórek, czerwona cebula, sos klasyczny

Wiejski 32.00
Soczysta wołowina, sałata, jajko sadzone, 
grillowany bekon, ogórki kiszone, konfitura 
z czerwonej cebuli, sos klasyczny

Camembert burger 27.00
Ser camembert, sałata, świeże liście szpinaku, 
konfitura z czerwonej cebuli, grillowana cukinia, 
sos z zielonego pieprzu

Łosoś burger 34.00
Soczysty filet z łososia, świeże liście rukoli i szpinaku, 
grillowane warzywa, sos z zielonego pieprzu

Chicken burger 28.00
Grillowany filet z kurczaka, sałata, czerwona cebula, 
pomidor, ogórek, prażona cebulka, żółty ser, sos curry

Wszystkie nasze burgery podajemy z frytkami oraz 
doskonałą, robioną ze świeżych składników sałatką z 

pysznym dresingiem. 

Wołowinę w naszych burgerach 
podajemy średnio wysmażoną. Jeśli wolisz inaczej, 

proszę poinformuj nas o tym w trakcie składania 
zamówienia.

                             



Burgers Merkury

Highest quality meat, delicious bun, 
great additions and unique sauces 

prepared by our cooks. 

Classic 30.00
Juicy beef, lettuce, tomato, roasted onion, 
fresh cucumber, red onion, classic sauce

Farm 32.00
Juicy beef, lettuce, fried egg, grilled becon, 
pickled cucumber, red onion jam, classic sauce

Camembert 27.00
Camembert cheese, lettuce, fresh spinach leaves, 
red onion jam, grilled zucchini, green pepper sauce

Salmon 34.00
Salmon, fresh rocket and spinach leaves, 
grilled vegetables, green pepper sauce

Chicken burger 28.00
Grilled chiken’s breast, lettuce, red onion, 
tomato, cucumber, roasted onion, cheese, curry sauce.

We serve all our burgers with fries and exellent, 
prepeared from fresh components salad 

with delicious dressing.

  Generally we prepare burgers with medium done meat. 
Please inform us, while placing an order, 

if you would like it differently



Pierogi / Dumplings
 Zapraszamy do zaczarowanej krainy, gdzie królem jest farsz wtulony 

w płat ciasta. Król zacny, Pierogiem nazwany, rządzi niepodzielnie 
od dawien dawna, wprawiając w zachwyt starych jak i młodych.

                                   
Ravioli 26.00    

nadziewane serem Feta  i suszonymi pomidorami, 
w sosie serowym, serwowane z sałatką Wiosenną
Ravioli stuffed with feta cheese and dried tomatoes
with cheese sauce and salad

Pierogi z mięsem i grzybami/ Meat and mushrooms 25.00

Pierogi z kapustą i grzybami 23.00
Cabbage and mushrooms dumplings

Pierogi ruskie ( wyśmienite z maślanką ) 23.00
Maślanka               250 ml 2.00
Dumplings with potato and cheese stuffing 
(best with buttermilk)

Pierogi Szefowej / kasza jęczmienna, kurczak, 25.00
cebula prażona /
Dumplings stuffed with barley groats, chicken 
and onion

Pierogi z łososiemi z sosem czosnkowym 34.00
Dumplings with salmon with with garlic sauce

Pierogi ze szpinakiem i z sosem czosnkowym 25.00
Spinach dumplings with garlic sauce

Pierogi z serem waniliowym na słodko 21.00
Sweet dumplings with vanilla cheese

           

         Król Pieróg ugości państwa w towarzystwie                   
dworskiej świty zwanej okrasą ,która dodaje             
niepowtarzalnego blasku Jego Wysokości.
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