
8,50 złROSÓŁ
Pozostałe, aktualnie dostępne zupy 
znajdziesz na naszym facebooku. 

15 złŻUREK NA ZAKWASIE
podawany z rzemieślniczym pieczywem 

27 zł

32 zł

PIEROGI
400 g

PIEROGI RUSKIE Z WODY 
LUB OBSMAŻANE
okrasa z cebulki

19 zł

BIESIADA PIEROGOWA
800 g – dla 2 osób
ruskie / mięsne / zbójnickie / ze szpinakiem

36 zł

PIEROGI ZBÓJNICKIE Z WODY 
LUB OBSMAŻANE
ziemniaki / mozzarella / boczek / 
cebulka / papryka wędzona / papryka ostra

18 zł

PIEROGI ZE SZPINAKIEM
okrasa z cebulki

17 zł

PIEROGI Z MIĘSEM Z WODY 
LUB OBSMAŻANE
okrasa z cebulki

19 zł

DANIA GŁÓWNE
ZESTAWY

SCHABOWY NA SMALCU
ziemniaki / sałatka

27 zł

MEGA SCHABOWY NA SMALCU 
ziemniaki / sałatka 

34 zł

PIECZEŃ Z KARKÓWKI
naturalny sos / kluski śląskie / sałatka 

32 zł

GULASZ WOŁOWY
kluski śląskie / sałatka 

32 zł

ROLADA RADZIWIŁŁA 
W NATURALNYM SOSIE
kluski śląskie / sałatka 

37 zł

MEGA ŻEBRO
glazura bbq / ziemniaki pieczone / sałatka 

37 zł

PLACKI ZIEMNIACZANE
naturalne / naszej produkcji - 4 szt. 

15 zł

DE VOLAILL'E
ziemniakami / sałatka 

29 zł

PIERŚ DROBIOWA PANIEROWANA
ziemniaki / sałatka 

28 zł

RYBA SMAŻONA W TYMIANKU 
I BASTOWANA MASŁEM 
LUB PANIEROWANA
ziemniaki / sałatka 

32 zł

SMAŻONY SER CAMEMBERT
frytki / sos żurawinowy

23 zł

SMAŻONY SER GOUDA
frytki / dip tatarski

22 zł

PLACEK PO WĘGIERSKU 32 zł

Codziennie aktualizujemy na naszym facebooku

ZAKĄSKI

PAPRYKOWE NACHOS NA CIEPŁO
z pikantnym Ajvarem

15 zł

KLASYCZNA DESKA SERÓW 
cheddar / camembert / płatki grana padano /
blue cheese / winogron / żurawina / grissini

39 zł

WIEJSKA DESKA 
chleb na zakwasie / kiełbasa z zaprzyjaźnionej 
wędzarni / nasz smalec z jabłkiem

35 zł

VEGE BUKIET NA CIEPŁO 
sajgonki / falafelki / curry samosa / 
sos pikantne chilli

25 zł

PN - CZ, ND: PT, SB:

12:00 - 19:00 12:00 - 22:00
Zamówienia przyjmujemy do 30 min przed zamknięciem lokalu.

WIFI: duzypokojgoscie
HASŁO: lubieduzypokoj:)

Smacznie 
i miło? 
Prosimy, pochwal nas 
tam lub daj znać na 
miejscu co powinniśmy 
poprawić ;)



3 zł

4 zł

4 zł

4 zł

4 zł

4 zł

7 zł

Żurawinowy

BBQ

5,50 zł

6,50 zł

Ziemniaki

Ziemniaki pieczone w przyprawach

6,50 zł

7 zł

Frytki

Kluski śląskie polane masłem

7 złKapusta zasmażana

9,50 złSałatka z vinaigrette
miks sałat / pomidorki koktajlowe / czerwona 
cebula / sos vinaigrette

DODATKI

STREET FOOD

MIĘCIUTKIE BUŁY
CZECHBUŁA
panierowana gouda Mońki / domowy 
sos tatarski / sałata / pomidor

27 zł

KURAWPANKO
pierś drobiowa panierowana w panko / 
majonez chilli / pomidor / sałata / 
cheddar / nachosy

29 zł

Bułki podajemy w zestawie z frytkami 
lub ziemniakami pieczonymi w przyprawach

SOS BBQ DO KUBEŁKA

MAŁE
6 szt.

21 zł

DUŻE
12 szt. 

30 zł

2 zł

STRIPSY DROBIOWE 
panierowane w panko 

Stripsy podajemy w zestawie z frytkami 
lub ziemniakami pieczonymi w przyprawach

12 zł

Ciasta kraftowe - zajrzyj do naszej witrynki 
i przekonaj się, że warto ;) 

Oreo z mascarpone 
i malinowym musem

www.dpokoj.pl
ul.Szybowcowa 19

Rezerwacje na sali przyjęć okolicznościowych
732 900 072

Rezerwacje stolików / dostawy / odbiór osobisty
883 687 202 

Na naszej specjalnie wydzielonej 
sali zorganizujemy Twoje 
przyjęcie nawet dla 60 osób!

Przyjęcie możesz u nas zorganizować 
w dowolnych godzinach. 

kurczak / warzywa / jaśminowy ryż 28 zł

Warzywa / jaśminowy ryż 26 zł

TAJSKIE CURRY


