
Godziny otwarcia / Opening hours:
Pn - Czw / Mon - Thu: 12:00 - 20:00
Pt - Nd / Fri - Sun: 10:00 - 21:00

      +48 697 452 885 
      facebook.com/siedliskojanczar
      instagram 
      biuro@siedliskojanczar.pl
      www.siedliskojanczar.pl 

Proziaki/ Homemade Soda Bread/ 150g                                11 zł
Masło ziołowe, ogórek kiszony 
Herb butter, pickled cucumbers
   
Sałatka z mozzarellą/ Mozzarella Salad/ 210g                    15 zł
rukola, pomidor, granat, pesto pietruszkowe, krem balsamiczny
rocket salad, tomato, pomigranate, parsley pesto, balsamic
glaze

Rosół z makaronem/ Chicken Noodle Soup/ 350ml            16 zł
serwowany w sobotę oraz niedzielę / Saturday and Sunday only

Grzybowa z łazankami/ 
Forest Mushroom Soup/ 350ml                                            17 zł

Zupa dnia/ Soup of the Day/ 350ml                                     15 zł
codziennie inna, sezonowa

Deska mięs/ Mix Grill/ 1000g                                         75 zł
karkówka, filet drobiowy, biała kiełbasa, kaszanka, surówka,
sos BBQ, aioli musztardowe 
Danie dla dwóch osób!
pork neck, chicken breast, sausage, black pudding, Coleslaw,
BBQ sauce, mustard aioli
A dish for two!

Stek wołowy z rostbefu/ Sirloin steak/ 220g/ 480g   79 zł
masło ziołowe, frytki belgijskie, sałatka, chimichurri
herb butter, chips, mix salad, chimichurri

Grillowany filet/ Grilled chcken breast/ 490g              39 zł
Ziemniaki ubijane, szparagi, brokuł, glazura miodowa
Mash potato, asparagus, broccoli, honey and garlic glaze

Pstrąg z pieca/ Oven baked trout/ 620g                      49 zł
frytki, surówka, chimichurri, grillowana cytryna
chips, chimichurri, grilled lemon

Ravioli z dynią i pigwą/
Pumpkin and quince ravioli/ 460g                                40 zł
sos pomidorowy, oliwa pietruszkowa, szałwia, płatki
drożdżowe
tomato sauce. parsley oil, sage, yeast flakes

Pierogi domowe ruskie/ 
Homemade dumplings/ 350g                                          20 zł
ser twarogowy, ziemniaki, cebula, masło 
cottage cheese, potatos, onion, butter

Sałata Cezar/ Cesar Salad/ 300g                                    32 zł
sałata rzymska, czerwona cebula, parmezan, grzanki,
pomidorki, dressing cezar
cos lettuce, red onion, parmesan, croutons, cherry tomatoes,
cesar dressing

Cezar z kurczakiem/ Chicken Cesar Salad/ 360g          39 zł
pierś z kurczaka, boczek, sałata rzymska, czerwona cebula,
parmezan, grzanki, pomidorki, dressing ceza
chicken breast, bacon, cos lettuce, red onion, parmesan,
croutons, cherry tomatoes, cesar dressing

BURGERY / BURGERS
Wołowy z boczkiem i serem/ Fatty Beef Burger           40 zł
Wołowina Polska 100 % (180g), bułka własnego wypieku, sos
BBQ, sałata, pomidor, ogórek kiszony, piklowana cebula,
boczek, ser memolette, frytki / 600g
100% Polish beef (180g), brioche bun, BBQ sauce, salad,
tomato, pickled cucumber, pickled onion, streaky bacon,
memolette cheese, chips / 600g

Wołowy klasyczny/ Classic Beef Burger                         35 zł
Wołowina Polska 100 % (180g), bułka własnego wypieku, sos
musztardowy, sałata, ogórek kiszony, boczek, frytki / 520g
100% Polish beef (180g), brioche bun, mustard sauce, salad,
pickled cucumber, streaky bacon, chips / 520g

Wegetariański/ Vege Burger                                          36 zł
kotlet z ciecierzycy i szpinaku, bułka własnego wypieku,
rukola, pomidor, majonez, fryty belgijskie / 520g
chickpea and spinach patty, rocker salad, tomato, mayo,
brioche bun, chips / 520g

Szarpany/ Pulled Pork Burger                                         35 zł 
wolno pieczona łopatka, bułka własnego wypieku, sałata,
Colesław, sos BBQ, fryty belgijskie / 520g
slow cooked pork shouder, salad, Coleslaw, BBQ sauce,
brioche bun, chips / 520g

Kurczak/ Chicken Burger                                                38 zł
grillowany filet, bułka własnego wypieku, sałata, pomidor,
jalapeno, majonez-chilli, frytki / 520g
grilled chicken breast, brioche bun, salad, tomato, jalapeno,
chilli-mayo, chips / 520g

Salami Milano                                                                   35 zł
sos pomidorowy, mozzarella, salami Milano, cebula, czosnek
tomato sauce, mozzarella, Milano salami, onion, garlic

Spianata                                                                            35 zł
sos pomidorowy, mozzarella, pikantne salami, oliwki, papryka
tomato sauce, mozzarella, spicy salami, olives, bell pepper

Pollo                                                                                  35 zł
sos pomidorowy, mozzarella, kurczak, papryka, kukurydza
tomato sauce, mozzarella, chicken, bell pepper, sweetcorn

Pancetta                                                                           35 zł
oliwa, mozzarella, boczek, pieczarki, cebula, rozmaryn
olive oil, mozzarella, bacon, mushrooms, onion, rosemary
 
Parma                                                                                37 zł
sos pomidorowy, mozzarella, prosciutto di parma, pomidorki,
rukola, parmezan
tomato sauce, mozzarella, prosciutto di parma, cherry
tomatoes, rocket salad, parmesan

Fior di latte                                                                      35 zł
sos pomidorowy, mozzarella Fior di Latte, parmezan, rukola
tomato sauce, mozzarella Fior di Latte, parmesan, rocket
salad

Tonno                                                                                35 zł
sos pomidorowy, mozzarella, tuńczyk, oliwki, kukurydza
tomato sauce, mozzarella, tuna, olives, sweetcorn

DLA DZIECI / KIDS
Zupa dnia/ Soup of the day/ 160ml                                       9 zł
    
Mini burger/ Kids burger/ 250g                                           21 zł
bułeczka maślana, pomidor, kiszony ogórek, frytki
brioche bun, tomato, gherkins, chips 

Pierogi domowe ruskie/Homemade dumplings/ 160g        10 zł
ser, ziemniaki, cebula, masło
cottage cheese, potatos, onion, butter
 
Ravioli z dynią/ Pumpkin ravioli/ 220g                               19 zł
sos pomidorowy, parmezan
tomato sauce, parmesan

DANIA GŁÓWNE / MAINS

Dania polecane
Dania wegetariańskie 
Dania wegańskie 
Dania ostre  
Dania regionalne

NA START / STARTERS

PIZZA 30 cm
z pieca opalanego drewnem to podstawowa 
pozycja, jaką znajdziesz w menu oferowanym 
przez naszą restaurację.  

LEGENDA

Fryty belgijskie/ Chips/ 150g                                             8 zł 

Ogórki kiszone/ Pickled Cucumbers/ 100 g                      8 zł

Surówka/ Coleslaw/ 100 g                                                  8 zł

Ziemniaki ubijane/ Mash potato/ 160 g                           8 zł

Sałatka sezonowa/ Mix salad/ 100 g                                 8 zł

DODATKI / SIDES

DESERY / DESSERTS
Pucharek lodowy/ Ice cream sundae                               16 zł
2 gałki lodów, owoce, sos czekoladowy
2 scoops of ice cream, fruits, chocolate sauce

Gałka lodów/ Scoop of ice cream                                      6 zł

Szarlotka/ Apple pie                                                        16 zł
Szarlotka festiwalowa "Cioci Ani"
Auntie Ania's festival winner apple pie
  
Deser dnia/ Dessert of the day                                       16 zł

SOSY / SAUCES
Aioli musztardowe/ Mustard aioli                                    4 zł

Majonez-chilli/ Chilli-mayo                                                4 zł

BBQ/ BBQ sauce                                                                  4 zł

Ketchup/ Tomato ketchup                                                 4 zł

Majonez/ Mayonnaise                                                          4 zł

Promo burger    27 zł
wołowina Polska 100%, bułka własnego wypieku, sos
musztardowy, pomidor, ogórek

Tylko w poniedziałek i wtorek 
zamów dowolną pizzę ze zniżką 10 %
 
Tylko w środę
zamów dowolnego burgera a małe piwo dostaniesz
GRATIS

Tylko w czwartek
zamów dowolną pizzę a lemoniadę sezonową dostaniesz
GRATIS 

*Promocje nie łączą się 

PROMOCJE*
HOT DEALS



WEŹ NA WYNOS !

Orange ale 1 l                       22 zł
Pstrągowski Pils 1 l              22 zł
Furman Ipa 1 l                      24 zł
Marcowe 1 l                          22 zł

Zachwycasz się goryczką piwa i uwielbiasz jego 
niepowtarzalny smak? Zapraszamy do degustacji Pstrągowskiego

piwa w Browarze Janczar!
 

        oznaj fascynującą historię naszego rzemieślniczego piwa i zanurz się w jego 
wyjątkowym smaku. Chcesz poczuć powiew orzeźwienia i miło spędzić czas? 

Koniecznie odwiedź Browar Janczar i zabierz ze sobą znajomych! Dostępne w ofercie 
piwa przypadną do gustu praktycznie każdemu - są lekkie, bardzo pijalne, 

a zarazem wyraziste. W Browarze Janczar nie tylko napijesz się różnych gatunków świeżego
piwa, ale także spróbujesz wyśmienitego jedzenia polecanego przez naszego szefa kuchni.

Tętniący życiem Browar Janczar jest idealnym miejscem spotkań dla prawdziwych smakoszy
złocistego trunku!

NAPOJE ZIMNE NAPOJE GORĄCE

PIWA
WHISKY

coca cola, coca cola "0",         
fanta sprite - 0,25 l                                                           7 zł

coca cola, coca cola "0", 
fanta sprite - 0,5 l                                                             9 zł

Lemoniada sezonowa 0,35 l                                             15 zł

Sok CAPPY  0,33 l                                                               7 zł

Fuzetea 0,5 l                                                                      9 zł

Kinley TONIC 0,25 ml                                                        9 zł

Woda niegazowana                                                            7 zł
Kropla Delice 0,33 l
 
Woda gazowa                                                                      7 zł
Kropla Delice 0,33 l 

Piwo bezalkoholowe 0,5 l                                                10 zł

Americano                                                                           6 zł 
 
Capuccino                                                                            9 zł

Herbata                                                                               9 zł
czarna, owocowa, zielona              
     
Latte                                                                                  16 zł

Latte z syropem                                                                18 zł
Do wyboru: karmelowy, kokosowy, piernikowy, waniliowy

Latte mrożone                                                                  16 zł

Latte mrożone z syropem                                                18 zł
Do wyboru: karmelowy, kokosowy, piernikowy, waniliowy

Mleko sojowe                                                                   + 2 zł
Mleko owsiane                                                                 + 2 zł

Aperol spritz                                                                     19 zł
40 ml aperol, 150 ml prosseco, tonic,

Mohito                                                                               18 zł
40 ml białego rumu, cukier trzcinowy, mięta, sok z limonki,
woda gazowana Delice

Orzeźwiająca marakuja                                                    15 zł
Puree marakuja, sok z cytryny, woda gazowana 
( bezalkoholowy )

Prosecco 150 ml                                                                 15 zł

DRINKI

Jack daniel's 50 ml                                                           13 zł
Jack daniel's 0,5 l                                                            85 zł

Red lebel 50 ml                                                                 10 zł
Red lebel 0,5 l                                                                  65 zł

The famous grouse 50 ml                                                 12 zł
The famous grouse 0,5 l                                                  80 zł

WÓDKA I LIKIERY
Pan Tadeusz 50 ml                                                             7 zł
Pan Tadeusz 0,5 l                                                             60 zł

J.a. Baczewski 50 ml                                                          7 zł
J.a. Baczewski 0,5 l                                                          80 zł

Finlandia 50 ml                                                                  7 zł
Finlandia 0,5 l                                                                  70 zł

Jagermeister 50 ml                                                           11 zł
Jagermeister 0,5 l                                                            75 zł

Malibu 50 ml                                                                      11 zł
Malibu 0,5 l                                                                       75 zł

WINA

WINNICA NOTABENE PSTRĄGOWA:
 
ORTUS wino półwytrawne ( białe ) 150 ml                         12 zł
ORTUS wino półwytrawne ( białe ) 750 ml                       80 zł

PRIMUS wino wytrawne ( białe ) 150 ml                             12 zł
PRIMUS wino wytrawne ( białe ) 750 ml                          80 zł

RUBRUM wino wytrawne ( czerwone ) 150 ml                    12 zł
RUBRUM wino wytrawne ( czerwone ) 750 ml                  80 zł

COLLIS wino wytrawne ( czerwone ) 150 ml                       12 zł
COLLIS wino wytrawne ( czerwone ) 750 ml                     80 zł

Deska piwosza 3 x 0,100 ml:                            12 zł
IPA, PILS, ORANGE  
    
JEŹDZIECKIE Orange ale                                    8 zł / 0, 3 l      12 zł / 0,5 l     22 zł / 1 l            

Pstrągowski Pils                                                 8 zł / 0, 3 l      12 zł / 0,5 l     22 zł / 1 l

Marcowe - sezonowe, limitowane                     8 zł / 0, 3 l      12 zł / 0,5 l     22 zł / 1 l

Furman IPA                                                         8 zł / 0, 3 l     13 zł / 0,5 l      25 zł / 1 l 

P

Browar Janczar

Drodzy goście grupom liczącym 10 osób i więcej nie dzielimy rachunku. To oznacza, że drukujemy dla was jeden paragon, a wy decydujecie o jednym rodzaju płatności. Wszyscy możecie zapłacić przy stoliku wielokrotnie kartą lub zrzutką gotówkowo. 


