
 

RESTAURACJA 

PARADISE 

ZUPY 

SOUPS 
 
Rosół z perliczki z makaronem 10 
Guineafowl stew with noodles 

 
Pomidorowa z makaronem 10 
Tomato soup with noodles 

 
Krem czosnkowy 

12 z grzankami i mięsem drobiowym 
Garlic cream soup with croutons and chicken 

 

SAŁATKI 

SALADS 
 
Z chrupiącym kurczakiem With crispy chicken 
Mix sałat, ogórek konserwowy, oliwki, sos miodowo 
majonezowy, kurczak panierowany 

25 

 

 
Szefa kuchni z piersią grillowaną 

23 
 

Chief’s salad with grilled chicken breast 
Mix sałat, czerwona cebula, pomidor, bekon, ogórek kiszony, 
kurczak grillowany, sos czosnkowy 

 

DODATKI 

EXTRAS 
 
Ziemniaczki opiekane z sosem czosnkowym 7 
Roasted potatoes with garlic sauce 

 

Frytki 7 
French fries 

 

Puree ziemniaczane 5 
Mashed potatoes 

 

Ryż 5 
White rice 

 

Surówka z marchewki i pomarańczy 8 
Carrot and orange slaw 

 

Surówka z białej kapusty 8 
White cabbage slaw 

 

Warzywa gotowane 9 
Steamed vegetables 

 

Szpinak na maśle 10 
Butter-fried spinach 

 

DANIA GŁÓWNE 

MAINS 
 
Filet z kurczaka  
Chicken fillet 

 

w chrupiącej panierce lub grillowany 
12 in crispy batter or grill 

 

na rydzach smażonych na maśle 
30 with butter-fried milkcaps 

 

ze szpinakiem i oscypkiem podany z ryżem 
30 with spinach and smoked cheese 

 
Żeberka w sosie barbecue 

32 z opiekanymi ziemniaczkami i sosem czosnkowym 
BBQ pork ribs with roasted potatoes and garlic sauce 

 
  Tradycyjny schabowy                                       15  
               
Placki ziemniaczane 
z gulaszem wieprzowym 25 
Potato pancakes with stew 

 
Jagnięcina 

32 z kaszą gryczaną i gotowanymi warzywami 
Lamb with buckwheat and steamed vegetables 

 
Pierogi  
Dumplings 

 

Ruskie 
15 With potato, cottage cheese and onion filling 

 

Z mięsem 
18 With meat 

 

Z kurkami i szynką 
20 With chanterells and ham 

 
Makaron tagiatelle z rydzami 25 
Tagliatelle pasta with mushrooms 

 
Makaron penne 

20 z szpinakiem i suszonymi pomidorami 
Penne pasta with spinach and sundried tomatoes 

 
  Wątróbka                                                            15 
  drobiowa z kurkami i groszkiem  cukrowym 
   chicken liver with mushrooms 
 

   Rydze smażone na maśle                                 30 
  mushrooms fried in butter                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -  Danie wegetariańskie Vegetarian dish 



 
 

BURGERY 

BURGERS 
 
Burger wołowy z grillowanym boczkiem 20 
Beef burger with grilled pork belly 

 
Black burger z ciemną bułką 20 
Black burger with dark bun 

 
Chicken burger 

18 z filetem w chrupiącej panierce 
Crispy chicken burger 

 
Do wszystkich burgerów: sałata, surówka Coleslaw, pomidor, ogórek 
zielony, czerwona cebula oraz sosy. 
 

All burgers include lettuce, coleslaw, tomato, cucumber, red onion and 
sauces. 

 
 

CIABATTA 

CIABATTAS 
 
Bułka ciabatta z grillowanym kurczakiem 15 
Ciabatta with grilled chicken 

 
Ciabatta z panierowanym kurczakiem 15 
Ciabatta with crispy battered chicken 

 
Do każdej bułki dodajemy świeże warzywa i sos czosnkowy lub ostry.  
 

All ciabattas include fresh veggies and garlic or chilli sauce. 

 
 

 NAPOJE 
    Gazowane 0,2l                                                        8 zł 
    Coca cola, sprite, fanta, tonic 
    Soki cappy 0,2 l                                                      8 zł 
    Jabłko, pomarańcza, multiwitamina, pożeczka 
    Gazowane 0,5l                                                      12 zł 
    Coca cola, fanta, sprite 
    Fuzetea 0,5l                                                           10 zł 
    Cytryna, Brzoskwinia 
    Woda 0,33l                                                              6 zł 
    Gazowana, niegazowana 
    Dzban wody z cytrusami 1l                                  13 zł 
    Tymbark  różne smaki 1 l                                     14 zł  
 
   Kawy:                                        Herbaty 
   Czarna                      6 zł          Czarna z cytryną  6 zł 
   Biała                          7 zł          Owocowa             7 zł 
   Cappucino                 8 zł          Zimowa              11 zł 
   Latte                          8 zł          Góralska            15 zł 
   Espresso                   6 zł          
 

KEBAB 

KEBABS 
 
Kebab drobiowy w bułce 16 
Chicken kebab in a pita bun 

 
Shoarma drobiowa z frytkami 20 
Chicken shoarma with fries 

 
Do każdego kebabu dodajemy świeże warzywa i sos czosnkowy, ostry 
lub meksykański.  
 

All kebabs include fresh veggies and garlic, chilli or mexican sauce. 

 
 

DLA DZIECI 

KIDS’ MENU 
 
Paluszki z kurczaka 

17 z frytkami oraz surówką z marchewki 
Chicken fingers with fries and carrot slaw 

 
Makaron z sosem Bolognese 15 
Bolognese pasta 

 
 

DESERY 

DESSERTS 
 
Suflet czekoladowy                                            12 
Chocolate soufflé 
 

Szarlotka na ciepło z sosem karmelowym          10                              
Warm apple pie with caramel sauce 
 

Sernik na ciepło z sosem adwokatowym         10 
Warm cheesecake with advocate sauce 
 
 

ALKOHOLE 
 
Tyskie, Żywiec, Perła miodowa  10 zł 
Regionalny Pilsvar Grybów         12 zł 
Piwo grzane z przyprawami        12 zł 
Lech balakoholowy                       7 zł 
Wino grzane z przyprawami       12 zł 
 
Pozostałe alkohole – zapytaj kelnera 

  
 


