
to stawy rybne, a w nich naturalne, zdrowe karpie, pstragi, jesiotry, 
które codziennie wpływaja do naszej restauracji

Tatar z pstrąga...................................34zł
awokado/cebulka czerwona/ jogurt limonkowy/
 krem cytrynowy/ olej św. Wawrzyńca

Ceviche z pstrąga..............................33zł 
pomarańcza/grejpfrut/granat/ koper włoski/ 
roszponka/ rucola/ vinaigrette cytrynowy 

Śledź w śmietanie  ...........................26 zł
z cebulką i jabłkiem

Zupa rybna Seby ................................19 zł
Bulion domowy na kaczce.................18 zł

Paka Rybaka ........................................45 zł

Pstrąg z pieca ......................................34 zł
masełko czosnkowo-ziołowe

sos czosnkowy/ sos jalapeno/ słoneczne chutney

Chrupiące filety z pstrąga...................36 zł
słoneczne chutney z brzoskwini, ananasa, chilli 
i cytrusów/  kolorowe liście/ pomidorki/
rzodkiewka

Karp filet z patelni ..............................36 zł
krążki cebulowe/ kolorowe liście/
pomidorki/ rzodkiewka

Faworki z karpia.............................44 zł

kolorowe liście/ pomidorki/ rzodkiewka/
vinaigrette 

Żeberka w sosie BBQ..........................47 zł

Sosy naszej roboty....................................6 zł 

Frytki od Pana z Łazisk ..................9,50 zł

Ziemniaki opiekane ...........................11 zł

Ziemniaki pieczone z masłem 
czosnkowo –ziołowym ...........................11 zł

Surówki naszej roboty............................12 zł

Letnie sałaty z pomidorkami, rzodkiewką
 i sosem vinaigrette...........................11 zł

Koszyk pieczywa .................................7 zł

Ketchup, chrzan, musztarda...............4 zł

czosnkowy, miodowo-musztardowy,
chutney z brzoskwini i ananasa, sos jalapeno 

Deska ryb z naszej wędzarni................98 zł
pstrąg/ karp/ szaszłyk z jesiotra/ szyneczka/ kiełbasa
 z karpia/ chrzan/ ogórek kiszony/ konfitura z czerwonej
cebuli/ koszyk pieczywa

Smarowidła z naszej spiżarni .............49 zł
pasta z pstrąga/ paprykarz z ryb wędzonych 
i z soczewicą/ pieczywo/ sałatka z ogórka kiszonego
 z cebulką i miętą

Deska ryb chrupiących........................162 zł 
pstrąg w panko/ chrupiące dzwonko z pstrąga/ faworki/
karp w sezamie/ziemniaki pieczone/ letnie sałaty/
słoneczne chutney/ sos czosnkowy

Kąski rybne z krążkami cebulowymi...59 zł
pstrąg w panko/ karp w sezamie/sos jalapeno/
 sos czosnkowy

Sałatka Anki........................................45 zł
wiórki z karpia/ gruszka/ ser pleśniowy/ pomidorki/
letnie sałaty/ grzanki/ sos miodowo-musztardowy

NA POCZĄTEK

ZUPY

KONKRETY

LEKKA RYBKA

WSPÓLNE SMAKOWANIE

Szarlotka z jabłek józefowskich.........21 zł
Deser lodowy........................................21 zł
lody/ owoce sezonowe/ domowy sos owocowy

NA SŁODKO

nasze letnie menu

pstrąg/ karp/ warzywa z patelni/ ziemniaki
opiekane/sos czosnkowy

karta alergenów i gramatur jest dostępna u obsługi                                                         wifi: PUSTELNIA          hasło: rybynaniby

Szaszłyk z jesiotra w glazurze teriyaki z
sezamem..............................................69 zł
zielone warzywa z masłem i  miętą

Sałatka z wędzonym pstrągiem i kozim
serem z Wierzchoniowa....................45 zł
kozi ser z orzechami/ letnie sałaty/ grzanki/ melon/
awokado/ cebulka czerwona/ sos vinaigrette cytrynowy

Karp na sosie śmietanowym............39 zł



NA ZIMNO

Napoje gazowane 200ml......................... 9 zł

Espresso................................................ 9 zł

czarna/ zielona/ zielona z jaśminem/
malinowa/ earl grey/miętowa

I NA CIEPŁO

NA CIEPŁO

Podwójne espresso..............................12 zł
Kawa czarna.......................................... 9 zł

Kawa z mlekiem...................................11 zł

Cappucino..............................................11 zł
Cappucino na podwójnym espresso..16 zł

Latte Macchiato....................................16 zł
Herbaty Herbapol Premium............9,50 zł

Wino z Opola Lubelskiego

I NA CIEPŁO

Piwo ze Skokowa.....14 zł

TOTALNIE LOKALNIE

Białe: wytrawne/ półwytrawne/
półsłodkie   
Czerwone: wytrawne
Półwytrawne różowe

Butelka 0,75l.......................85 zł
Kieliszek 150 ml................ 18 zł

I NA CIEPŁO

Herbaty mrożone Lipton 200 ml.............. 8 zł 
cytryna/ brzoskwinia/ zielona herbata

Nektar porzeczkowy Toma 200ml............9zł

Pepsi/Pepsi zero/Mirinda/7 up/Tonic Schweppes

Woda niegazowana (300ml).....................7 zł

Dzbanek wody mineralnej 1l................ 13 zł
gazowana/niegazowana

Soki 200ml.................................................9 zł
pomarańczowy/jabłkowy/pomidorowy

Dzbanek soku 1l...................................... 18 zł
pomarańczowy/ jabłkowy/ grejpfrutowy/ porzeczkowy/
bananowy

Coca Cola/Sprite 850 ml......................... 15 zł

Woda gazowana (300ml)..........................7 zł

Domowa lemoniada sezonowa 1l..........23 zł

Domowa lemoniada sezonowa (350ml) 14 zł

Kieliszek 40 ml.................. 11 zł
Butelka 0,7l/0,5l........... 120zł/80zł

pszenica orkisz/ mięta/ trzy jagody/
ogórek/ grejpfrut/limonka/ wanilia/
wiśnia

Wódka z Kamienia

filip z konopii-konopne/
pilsner/koźlak Bock

Kawa mrożona ........................................21 zł
z lodami i bitą śmietaną

Piwo z  Nałęczowa....14 zł
pszeniczne/ ciemne chmielowe/
jasne goryczkowe

Nektar grejpfrutowy Cappy 200ml...........9 zł

nasze letnie menu

Weź pyszne lokalne produkty
do domu :) 
Zajrzyj do naszego sklepiku
przy wejściu do restauracji :)

W lokalnych produktach bije serce ludzi, którzy je tworzą.

Soki naturalne Szczepanówka................. 9zł
jabłko-pigwa/ jabłko-gruszka/ jabłko-malina



PYSZNIE DRINKUJEMY

Melonowa rybka...................................... 28zł
wódka Trzy jagody 40ml/ syrop melonowy Bols
40 ml/ cząstki limonki/ sprite 200 ml/ lód

Rybka z bąbelkami.................................29 zł
prosseco 200ml/ aperol 40 ml/ cząstki
pomarańczy/ woda gazowana 50ml/ lód

Letnie odłowy..........................................27 zł
syrop truskawkowy 40 ml/ gin 40 ml/ tonic
200ml/ sprite 50 ml/ rozmaryn/ lód

Rosa na stawach....................................27 zł
rum 40 ml/ martini 40 ml/ sprite 150 ml/ cukier
trzcinowy/ limonka/ mięta

Owocowa rybka...................................... 24zł
martini 80ml/ rum 20ml/ owoce sezonowe/
syrop cukrowy

Ballantine's 40 ml/ 0,5l..............16 zł/150 zł
Johnie Walker Red 40 ml/ 0,5l.14 zł/ 140 zł
Jack Daniel's 40 ml/0,5l.............16 zł/160 zł
Chivas 40 ml/0,5l.........................19 zł/200 zł
Singleton 40ml/0,7l.....................19 zł/300 zł

TRZECI ODDECH RYBAKA

Wódka: 
Wyborowa/Bols 40ml/0,5l.............7 zł/70 zł

Finlandia 40ml/ 0,5l......................8 zł/ 75 zł

Whisky:

RYBKA LUBI PŁYWAĆ
Piwo z beczki:
Perła chmielowa 0,5l/0,3l.....9,50 zł/8,50 zł

Piwo butelkowe:
Perła chmielowa Pils 0,5l......................9 zł

Perła export 0,5l......................................9 zł
Perła miodowa 0,5l.................................9 zł
Perła mocna 0,5l ....................................9 zł

Perła porter 0,3l......................................9 zł
Perła koźlak 0,3l.....................................9 zł
Żywiec 0,5l ..............................................9 zł
Heineken 0,5l .......................................10 zł
Nałęczowskie jasne 0,5l......................10 zł

Perła bezalkoholowa 0,5l....................10 zł

Żywiec bezalkoholowy 0,5l .................10 zł

Okocim owocowy 0% 0,5l.....................10 zł

Cydr Lubelski jabłkowy 0,4l................10 zł

Cydr Lubelski jabłkowy rose 0,4l.......10 zł

Cydr Lubelski gruszkowy 0,3l.............10 zł

Cydr Lubelski miodowy 0,4l................10 zł

Prosecco 0,75l......................................90 zł

Prosecco 0,2l........................................26 zł

Piwne mojito.......................................... 26zł
piwo 300ml/ syrop mojito 40ml/ mięta/ limonka/
 sprite 200 ml/ lód

Soki do piwa........................................2,5 zł
malina/ imbir/ banan/ marakuja

RYBYPUSTELNIA.PL   fb rybypustelnia
RESERWACJA STOLIKÓW :  535 105 001
ZAPRASZAMY: PUSTELNIA RESTAURACJA NIEDZIELA-CZWARTEK 12-21, PIĄTEK-SOBOTA 12-22
                        PUSTELNIA SKLEP: PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 9-17, SOBOTA 9-14


