Zupy
Żur benedyktyński z białym serem, kiełbasą i boczkiem, pieczywo

17,00 zł | 350 ml

(biała kiełbasa 30 g, boczek 20 g, ser biały półtłusty z mleka krowiego 35 g, jarzyny 10 g)

Barszcz czerwony ze świeżych buraków i jarzyn
z uszkami grzybowymi lub krokietem mięsnym

16,00 zł | 350/250 ml

(krokiet nadziewany mięsem wieprz. 130 g, uszka nadziewane podgrzybkami 8 szt./88 g)

Barszcz czerwony ze świeżych buraków i jarzyn podany w kubku

8,00 zł | 250 ml

Dania główne
Tynieckie zrazy wołowe w sosie własnym
podawane z ziemniakami lub kaszą gryczaną i zestawem surówek

37,00 zł | ok. 480 g

(łopatka wołowa mielona 170 g, sos 100 ml, ziemniaki lub kasza 150 g, surówki 160 g)

Klasztorny kotlet schabowy
z ziemniakami lub frytkami i kapustą zasmażaną

35,00 zł | ok. 560 g

(kotlet schabowy 170 g, ziemniaki lub frytki 150 g, kapusta zasmażana 240 g)

Pstrąg pieczony, posypany prażonymi migdałami,
z ziemniakami lub frytkami i zestawem surówek

38,00 zł | ok. 650 g

(pstrąg w całości ok. 250g, migdały 10 g, ziemniaki lub frytki 150 g, zestaw surówek 240 g)

Gołąbki z mięsem i kaszą
podane na sosie kurkowym lub pomidorowym

24,00 zł | 2 szt. ok. 400 g

(mięso wołowo-wieprzowe 150 g, kasza jęczmienna 150 g, sos 100 ml)

Gołąbki z grzybami i ryżem
podane na sosie kurkowym lub pomidorowym

24,00 zł | 2 szt. ok. 400 g

(podgrzybki i pieczarki 150 g, ryż 150 g, sos 100 ml)

Zestaw dla dzieci: Stripsy z kurczaka
podawane z frytkami lub ziemniakami i surówką

23,00 zł | ok. 320 g

(stripsy 120 g, ziemniaki lub frytki 100 g, surówka 100 g)

Pierogi Klasztorne z mąki orkiszowej
Pierogi z mięsem (mięso wieprzowe)
Pierogi ruskie (ziemniaki, biały ser półtłusty, cebula)
Pierogi ze szpinakiem i białym serem (szpinak, biały ser półtłusty)
Micha pierogowa (3 szt. z mięsem, 3 szt. ruskie, 3 szt. ze szpinakiem)

23,00 zł | 9 szt.
23,00 zł | 9 szt.
23,00 zł | 9 szt.
23,00 zł | 9 szt.

Dodatki
Frytki grubo krojone
Ziemniaki z koprem
Kasza gryczana

7,00 zł | ok. 350 g
5,00 zł | ok. 150 g
5,00 zł | ok. 250 g

Zestaw surówek
8,00 zł | porcja ok. 240 g
Kapusta zasmażana 8,00 zł | porcja ok. 160 g

Ciasta
Tort czekoladowy św. Marty z konfiturą wiśniową

16,00 zł | porcja 120 g

Sernik Tyniecki z sosem malinowym i bitą śmietaną

14,00 zł | porcja 120 g

Szarlotka z likierem jajecznym i bitą śmietaną

14,00 zł | porcja 120 g

(likier jajeczny zawiera alkohol)

Szarlotka na ciepło z likierem jajecznym,
gałką lodów i bitą śmietaną

16,00 zł | porcja 160 g

(likier jajeczny zawiera alkohol)

Kawy

Zimne napoje

Kawa czarna
Kawa biała
Kawa czarna parzona
Kawa cappuccino
Kawa espresso
Kawa latte macchiato
Kawa Mnichów

9,00 zł| 150 ml
10,00 zł | 150 ml
9,00 zł | 250 ml
11,00 zł | 180 ml
9,00 zł | 25 ml
12,00 zł | 250 ml

(w zaparzaczu)

15,00 zł | 350 ml

Herbaty

(jabłkowy, pomarańczowy, jabłko-malina)

Tynieckie Piwa Klasztorne:
Tinecia Witbier
14,00 zł | 500 ml
Tinecia Blonde
14,00 zł | 500 ml
Piwa klasztorne ze Szczyrzyca:
Piwo Opackie
13,00 zł | 500 ml
Piwo Przeora
13,00 zł | 500 ml
Carlum Bianco

14,00 zł | 300 ml

(herbata czarna, pomarańcza, goździki, imbir, konfitura)

Herbata Sir William’s tea

5,00 zł | 500 ml
10,00 zł | 500 ml
10,00 zł | 330 ml
8,00 zł | 330 ml

Alkohole

Kawa orkiszowa bezkofeinowa:
Kawa rozpuszczalna
9,00 zł | 250 ml
Kawa grubo mielona
(w zaparzaczu)
13,00 zł | 350 ml

Tyniecka herbata
rozgrzewająca

Woda mineralna
Podpiwek
Kwas chlebowy
Soki Sady Wincenta

8,00 zł | 250 ml

(herbata czarna, zielona, owocowa)

Gorąca czekolada
Czekolada z bitą śmietaną 14,00 zł | 200 ml

Carlum Rosso

70,00 zł | butelka
15,00 zł | lampka 100 ml
70,00 zł | butelka
15,00 zł | lampka 100 ml

Miód pitny dwójniak grzany 15,00 zł | 200 ml
Grzaniec Wawelski
Wino grzane aroniowe

14,00 zł | 200 ml
14,00 zł | 200 ml

