
Zupy cena cena

1. Żurek Częstochowski z kiełbasą i jajkiem (300 g.),
przyrządzany zgodnie z tradycyjną częstochowską recepturą, 
podawany z ciepłą bułeczką lub chlebem. 6,00

10.  Polędwica z cebulką- doprawiana solą ziołową,
podawana z ziemniakami gotowanymi lub frytkami*
i zestawem surówek. 16,00

2. Flaczki Wołowe Polskie (300 g.),
przyprawiane majerankiem,
podawane z ciepłą bułeczką lub chlebem. 8,00

11.  Pieczeń Wieprzowa w ciemnym sosie,
podawana z ziemniakami gotowanymi lub frytkami*
i zestawem surówek. 15,00

3. "Gulasz Bogracz” (300 g.), potrawa w stylu węgierskim (na 
życzenie doprawiany na ostro), 
podawany z ciepłą bułeczką lub chlebem. 8,00

12.  Wyśmienita Wątróbka Wieprzowa smażona z cebulką, 
doprawiana majerankiem oraz solą ziołową, 
podawana z ziemniakami gotowanymi lub frytkami*
i zestawem surówek. 10,00

4. Zupa Dnia (300 g.)

Dania gorące

6,00 13.  Filet z Mintaja  „po parysku”- delikatna ryba,
marynowana w soku z cytryny oraz ziołach,
podawana z ziemniakami  gotowanymi lub frytkami*
i  zestawem surówek.  15,00

5. Kotlet Schabowy panierowany tradycyjnie,
podawany z ziemniakami gotowanymi lub frytkami*
plus zestaw surówek. 14,00

14.  Kotlet Schabowy w Sosie Myśliwskim,
podawany z ziemniakami gotowanymi lub frytkami*
i zestawem surówek.  16,00

6.  Kotlet Schabowy „po parysku” (w chrupiącym cieście 
naleśnikowym), zapiekany z serem, podawany 
z  ziemniakami gotowanymi lub frytkami*
plus zestaw surówek. 14,00

15.  Polska Golonka gotowana,
podawana z musztardą, chrzanem lub ketchup- em,
do wyboru: ciepła bułeczka lub chleb.
(średnia waga golonki wynosi ok. 45 dag.)

1 kg.
35,00

7.   Filet z Kurczaka panierowany tradycyjnie, 
podawany  z ziemniakami gotowanymi lub frytkami*
plus zestaw surówek.  13,00

16.  Kiełbasa smażona z cebulką (150 g.),
podawana z musztardą, surówkami i pieczywem   10,00

8.  Filet z Kurczaka „po parysku” (w chrupiącym cieście 
naleśnikowym), zapiekany z serem,
podawany z  ziemniakami   gotowanymi lub frytkami*
plus zestaw surówek. 13,00

19.   Pierogi faszerowane mięsem. (wyrób własny)

Dodatkowe ziemniaki
Dodatkowe surówki
Frytki 150 g.

10,00

3,00
4,00
5,00

9. Specjalność szefa kuchni; Ha-Ga De’ volay,- flet z kurczaka 
faszerowany żółtym serem, ziołami oraz świeżym czosnkiem- 
panierowany „po  parysku”. Całość podawana jest z gotowanymi 
ziemniakami lub frytkami* plus zestaw surówek. 17,00

Ketchup
Musztarda                

1,00
1,00

* do ceny zestawu należy doliczyć 3 zł.  (waga porcji frytek 150 g.)               * do ceny zestawu należy doliczyć 3 zł.  (waga porcji frytek 150 g.)
          
   



Napoje zimne Zestawy śniadaniowe

Coca-Cola  0,2 l. 3,00

Pepsi 0,5 l. 5,00 zestaw # 1

Coca-Cola 1,0 l. 8,00 jajecznica z 3 jaj smażona na maśle, pieczywo, masło, dżem,

Tymbark 0,33 l. 3,00 kawa lub herbata. 15,00

Sok pomarańczowy / grejfrutowy 0,3 l. 3,00 zestaw # 2

Woda but. 0,33 l. 2,50 jajecznica z 3 jaj smażona na kiełbasie, pieczywo, masło, 

Piwo (wybrane pozycje) dżem, kawa lub herbata. 15,00

Śląskie z beczki  0,5 l. 4,50 zestaw # 3

Śląskie z beczki  0,3 l. 3,50 parówki na gorąco z wody (3 szt.), musztarda, pieczywo, 

Jako 0,3 l. 3,00 masło, dżem, kawa lub herbata. 15,00

Śląskie 0,5. 4,00 zestaw # 4

Żubr  0,5 l. 5,00 ser żółty (100g.), pieczywo, dżem,  masło, kawa lub herbata. 15,00

Harnaś  0,5 l. 4,00 zestaw # 5

Tatra Pils 0,5 l. 4,00 ser żółty (50g.), szynka, (50g.), pieczywo, masło, dżem,

Warka Special 0,5 l. 4,50 kawa lub herbata. 15,00

Tyskie Gronie  0,5 l. 5,00 zestaw # 6

Lech Premium  0,5 l. 5,00 omlet z 3 jaj z  dżemem- posypany cukrem pudrem,

Okocim Mocne  0,5 l. 5,00 kawa lub herbata. 15,00

Żywiec Full  0,5 l. 5,50 zestaw # 7

Warka Strong  0,5 l. 5,00 omlet z 3 jaj z  szynką , kawa lub herbata. 15,00

Carlsberg  0,5 l. 6,00

OTO POLSKI SMAK

Szanowni Państwo, mamy wielką przyjemność zaproponować Napoje gorące

doskonałe potrawy Kuchni Polskiej- przyrządzane zgodnie Herbata w imbryku z cytryną  "Lipton" 5,00

z tradycyjną recepturą Regionu Częstochowskiego. Wszystkie Kawa rozpuszczalna  z mlekiem "Nescafe" 5,00

wymienione  dania są przygotowywane na Państwa 
zamówienie- 

Kawa parzona z mlekiem "Jacobs Kronung" 5,00

- zapewnia to najlepszą jakość serwowanego posiłku. Kawa Cappuccino 6,00

Wymienione w karcie dania oferujemy również na wynos. Kawa Espresso 6,00

Zapraszamy serdecznie i życzymy smacznego www.haga.pl        tel. (34) 365-52-75      hotel@haga.pl

http://www.haga.pl/
mailto:hotel@haga.pl


       


