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RESTAURACJA

„MNISZE CO NIECO”



Na                  ozpustę / The sin of gluttony

Barszcz czerwony z krokietem mięsnym /    12,00 zł.
Beetroot soup served with meat croquete      

Żurek benedyktyński z białym serem, kiełbasą i boczkiem /  12,00 zł.
Benedictines’ traditional polish soup with curd cheese and cold meat 

Na Postny Piątek / Fasting Friday

Chrześcijanin w każdy piątek, ze względu na wspomnienie śmierci Chrystusa, podejmuje wyrzecze-
nie, jakim jest post. Ewangelia Mateusza (6, 1-18) wskazuje że post jest jedną z form wewnętrznej 
pokuty chrześcijanina, a więc jest wyrazem nawrócenia do Boga, siebie i innych ludzi.

Barszcz czerwony z krokietem z kapustą i grzybami /  12,00 zł.
Beetroot soup served with cabbage -mushrooms croquete   

Barszcz czerwony z uszkami grzybowymi /    12,00 zł.
Beetroot soup with mushrooms ravioli      

Żurek benedyktyński z białym serem i z grzybami /  12,00 zł
Benedictine’s Żurek with curd cheese and mushrooms

Zupy / Soups



 ania gorące/ Hot dishes
Na Rozpustę / The sin of gluttony

Rolada drobiowa z grzybami /      23,00 zł.
Chicken roulade stuffed with mushrooms      

Filet panierowany w płatkach kukurydzianych /   18,00 zł.
Chicken fillet coated with corn flakes      

Polędwiczki wieprzowe ze szpinakiem i serem feta /  27,00 zł.
Pork tenderloins with spinach and feta filling     

Roladki schabowe z serem i szynką /     19,00 zł.
Chops Rolls with cheese and ham filling      

Sztuka mięsa z warzywami lub sosem chrzanowym /  20,00 zł.
Piece of meat with vegetables or with horseradish souce    

Pierogi orkiszowe z mięsem /          1,80 zł. / szt.
Spelt dumplings with meat filling        

Na Postny Piątek / Fasting Friday

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje we wszystkie piątki całego roku; obowiązuje 
on wszystkie osoby, które ukończyły 14. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia. Post ścisły 
(wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz ograniczenie posiłków do trzech dziennie, w tym tyl-
ko jeden do syta) obowiązuje w środę popielcową oraz w Wielki Piątek; obowiązuje on wszystkie osoby 
pełnoletnie do 60. roku życia.

Kodeks Prawa Kanonicznego 1249-1253

Pstrąg saute z masłem migdałowym /    22,00 zł.
Trout saute with almonds butter       

Miruna saute z warzywami /      16,00 zł.
Miruna saute with vegetables       



Miruna w złocistej panierce /      15,00 zł.
Miruna in the golden breadcrumbs
       
Pierogi orkiszowe ruskie /            1,40 zł./ szt.
Spelt dumplings with potatoes and cheese filling        

Pierogi orkiszowe z kapustą i grzybami /            1,90 zł./ szt.
Spelt dumplings with mushroom and cabbage filling        

Tortilla wegetariańska z  sosem czosnkowym /   14,00 zł. 
Vegetarian tortilla with Garlic sauce       

Danie dnia /Dish of the day       25,00 zł.

     odatki/ Additives

Ziemniaki / Potatoes            1,50 zł.
          
Kasza gryczana / Buckwheat groats          2,00 zł.
        
Frytki / Fries             3,50 zł.
           
Krokiet/Croquette             6,00 zł./ szt.

Surówki / Salads

Sałatka pomidorowa z cebulką /                      5,50 zł.
Tomato salad with onion 
       
Marchewka z chrzanem /           3,00 zł.
Carrot salad with horseradish        

Kapusta kiszona z marchewką i jabłkiem /         4,00 zł.
Sauer cabbage with carrots and apple      



Tort czekoladowy św. Marty z konfiturą wiśniową  9,00 zł / porcja
St Marta’s chocolate cake served with cherry confiture             

Sernik tyniecki z bitą śmietaną      7,00 zł / porcja
Tyniecki cheesecake served with whipped cream               

Szarlotka na ciepło podana na ajerkoniaku z bitą śmietaną   7,00zł / porcja
Apple pie served hot with liqueur and whipped cream
   
Szarlotka na ciepło podana na ajerkoniaku z bitą śmietaną   9,00zł / porcja
z gałką lodów waniliowych z bitą śmietaną
Apple pie served hot with liqueur and scoop
of vanilla ice cream and whipped cream     

Napoje/ Drinks
Gorąca czekolada / Hot chocolate

Gorąca czekolada mleczna z bitą śmietaną /            8,00 zł / 150 ml
Hot chocolate milk with whipped cream

 

iasta i desery /
   Cakes and desserts



Kawa /       ofee

Kawa czarna                    5,00 zł / 150 ml

Kawa biała                    5,50 zł / 150 ml
Coffee with milk 

Kawa czarna parzona – Kawa po turecku               5,00 zł / 200 ml 
Turkish coffee

Kawa cappuccino                   7,00 zł / 150 ml
Cappuccino
 
Kawa cappucino z cynamone                7,00 zł / 150 ml
Cappuccino with cinnamon

Espresso           6,00 zł / 25 ml

Espresso macchiato         7,00 zł / 35 ml

Kawa biała z bitą śmietaną                 7,00 zł / 200 ml
Coffee with milk and whipped cream

Latte macchiato                   8,00 zł / 200 ml

Kawa mrożona z gałką lodów śmietankowych          10,00 zł / 200 ml
i bitą śmietaną                
Iced coffee with a scoop of ice cream
and whipped cream

 

Herbata / Tea

Herbata /Tea                            5,00 zł / 200 ml

(czarna/black tea; malinowa /raspberry tea;
herbata owoce tropikalne /tropical fruit tea; herbata owoce leśne/forest 
fruit tea)       



Zimne napoje / Cold drinks

Woda mineralna Górska Natura               3,00 zł / 300 ml
Mineral water

Podpiwek – bezalkoholowe piwo domowe              6,00 zł / 500 ml
Traditional alkohol-free drink

Kwas chlebowy/Kvass                 9,00 zł / 330 ml

Soki:                    4,00 zł / 200 ml
pomarańczowy, grejpfrutowy, z czarnej porzeczka, jabłkowy 
Juices: orange, grapefruit, blackcurrant, apple

Pepsi, Mirinda, 7up, Lipton Ice Tea               4,50 zł / 200 ml

   

        
           
                iwo / Beer

Piwo klasztorne Opata       9,00 zł / 500ml
Monastic Abbot’s beer
Jasne klasyczne piwo o delikatnej goryczy, czas leżakowania tego piwa wynosi 100 dni. 
Zawartość alkoholu: 6%, piwo pasteryzowane. 
Skład: słody jęczmienne (pilzneński, karmelowy), chmiel. 
Classical beer with a touch of gentle bitterness.
The time taken to brew this beer amounts to 100 days. Alcoholic strength: 6%, pasteurized beer. 
Composition: barley malts (pilsen, caramel), hop.

Piwo klasztorne Przeora                              9,00 zł / 500ml
Monastic Prior beer
Ciemne, karmelizowane piwo. Zawartość alkoholu: 6%, piwo pasteryzowane.
Skład: słody jęczmienne (pilzneński, karmelowy, prażony), chmiel, cukier, karmel. 
Dark, caramelised beer. Alcoholic strength: 6%, pasteurized beer. 
Composition: barley malts (pilsen, caramel, roasted), hop, sugar, caramel. 

Piwo klasztorne Szafarza                              9,00 zł / 500ml
Monastic beer of the Steward
Ciemne piwo o subtelnej słodyczy i chmielowo-miodowym zapachu,
uzyskanym dzięki zastosowaniu szlachetnych odmian słodu, chmielu i kompozycji naturalnych
miodów pszczelich. Zawartość alkoholu: 5,5%. Piwo pasteryzowane. 
Skład: słody jęczmienne (pilzneński, karmelowy), naturalny miód pszczeli, chmiel, karmel. 
Hop-honey fragrant dark beer with a subtle hint of sweetness.
Alcoholic strength: 5.5%. Pasteurized beer. Composition: barley malts (Pilsen, caramel), natural bee 
honey, hop, caramel.



                  iody pitne / Meads

Tradycyjny napój alkoholowy powstały w wyniku fermentacji brzeczki miodu pszczelego
na wodzie źródlanej, leżakowany minimum 5 lat.
Traditional alcoholic beverages fermented in honey and spring water.
Matured for a minimum of 5 years.

Miód pitny Dwójniak                     10,00 zł / 150 ml
(zawartość alkoholu: 15%)   
Mead

Miód pitny Dwójniak grzany                11,00 zł / 150 ml
 (zawartość alkoholu: 15%)  
Mulled Mead

Wino grzane aroniowe                  9,00 zł / 150 ml
Chokeberry warm wine


