
 

 

 

 

RESTAURACJA & KAWIARNIA 

,, Zapraszamy Państwa  do naszej restauracji,  

 w której niepowtarzalna atmosfera i urok tego miejsca 

zachęca do ponownych odwiedzin....'' 

 

SZEF KUCHNI 

POLECA 

1. Rosół z kluskami  - 6.00 zł 

2. Placek ziemski a' la Potocki – 15.00 zł 

3. Czekoladowe brownie z lodami- 10.00 zl 

Zapraszamy 

poniedziałek-piątek 9:00 – 22:00 

niedziela 11:00-22:00 

 

Wszystkie dania serwowane w Restauracji Dębnianka przygotowywane są ze świeżych 

składników, dlatego czas ich podania wynosi do 40 minut. 

Zamówienia przyjmujemy przy barze Restauracji. 

--------------------------------------------------------------------------------------------
bankiety * przyjęcia komunijne * przyjęcia weselne *  imprezy okolicznościowe 

 

 



INFORMACJA O ALERGENACH 

Wszystkie potrawy mogą zawierać alergeny. Szczegółowe zapisy co do alergenów zawartych w 

potrawach znajdują się w opracowanych recepturach. Na życzenie książka receptur jest 

udostępniana do wglądu naszym gościom. 

Menu 

,,Tradycja i Smak'' 

 

Śniadania (wydajemy w godzinach 9:00-12:00) 

Zestaw I 

Grillowana kiełbasa z cebulą , ogórek kiszony, 
pieczywo, ketchup, musztarda  ......................................................................................   /150g/ - 9.00zł 
 

Zestaw II 

Jajecznica z trzech jaj na boczku lub cebuli, pieczywo....................................................   /150g/ - 6.00zł 
 

Na gorąco 
 
 
Parówki z wody, pieczywo, ketchup, musztarda, ............................................................  /150g/ - 6.00zł 
Parówki z serem żółtym i ketchupem, zapiekane, pieczywo...........................................   /150g/ - 6.00zł 
Omlet z pieczarkami lub szynką do wyboru....................................................................   /150g/ - 6.00zł 
Omlet na słodko z konfiturą owocową.............................................................................  /150g/ - 6.00zł 
Jajecznica z trzech jaj na boczku/ szynce/cebuli, pieczywo.............................................. /150g/ - 6.00zł 
Jajka na miękko / 2szt/, pieczywo...................................................................................   /150g/ - 5.00zł 
 

Dodatki 
 
Szynka/ boczek/ baleron..................................... ............................................................  /100g/ - 3.00zł 
Ser żółty/ser biały ...........................................................................................................   /100g/ - 3.00zł 
Miód/dżem .....................................................................................................................   /100g/ - 3.00zł 
Pomidor.............................................................................................................................   /50g/ - 3.00zł 
Papryka..............................................................................................................................   /50g/ - 3.00zł 
Ogórek...............................................................................................................................   /50g/ - 3.00zł 
Ketchup..........................................................................................................................................- 2.00zł 
Musztarda......................................................................................................................................- 2.00zł 
Chrzan.............................................................................................................................................-2.00zł 
Pieczywo........................................................................................................................................- 2.00zł 
Masło.............................................................................................................................................- 2.00zł 

 

 

 



Posiłki obiadowe (wydajemy w godzinach 9:00-19:00) 

 

Zupy 

Zupa dnia .........................................................................................................................  /450g/ - 6.00zł 
Rosół z kluskami                                                                                                                             /450g/ - 6.00 zł 

Rosół z makaronem........ ................................................................................................   /450g/ - 6.00zł 
Żurek z jajkiem i kiełbasą ................................................................................................   /450g/ - 8.00zł 
Fasolka po bretońsku ..... ...............................................................................................  /450g/ - 10.00zł 
Flaki wołowe... ...............................................................................................................  /450g/ - 10.00zł 
 

Dania główne   

Kotlet schabowy/ziemniaki lub frytki/mix surówek lub sałat.........................................  /450g/ - 17.00zł 
Kotlet drobiowy/ziemniaki lub frytki/mix surówek lub sałat.........................................  /450g/ - 18.00zł 
Kotlet de volaille/ziemniaki lub frytki/mix surówek lub sałat............ ...........................  /450g/ - 19.00zł 
Polędwiczka wieprzowa w sosie kurkowym 
/szyszki ziemniaczane/mix surówek lub sałat..............................................  ................  /450g/ - 22.00zł 
nuggetsy/ frytki/ mix surówek lub sałat............ ............................................................  /450g/ - 17.00zł 
 

Dla smakoszy 

Placek ziemski a' la Potocki /450g/ – 15.00 zł 

Stek  z polędwicy wołowej w sosie maślanym ze szpinakiem i ziemniakami fondant...  /450g/ - 35.00zł 

Kaczka marynowana  z pieca/ziemniaki gratin/cynamonowo - miodowe buraczki.......  /450g/ - 28.00zł 
Roladka z polędwiczki wieprzowej z ananasem i puree z marchewki z kuminem.........  /450g/ - 30.00zł 
 

Ryby 

Dorsz panierowany/ziemniaki lub frytki/mix surówek lub sałat....................................  /450g/ - 18.00zł 
Łosoś z pieca na warzywach                                                  ..............................................  /450g/ - 19.00zł 
Miruna w cieście piwnym/ziemniaki lub frytki/mix surówek lub sałat..........................  /450g/ - 25.00zł 
Miruna na parze w sosie koperkowym/ziemniaki lub frytki/mix surówek lub sałat.....   /450g/ - 23.00zł 

 

Dania jarskie 
 

Pierogi ruskie /12szt/ - 10,00 zł 
Pierogi ruskie opiekane /12szt/ - 12,00 zł 
Pierogi z miesem /10szt/ - 12,00 zł 
Pierogi z kapustą /12szt/ - 12,00 zł 
Naleśniki z serem /2szt/ - 10,00 zl 
Naleśniki z dżemem /2szt/ - 10,00 zł 
Placki ziemniaczane /5szt/ - 8,00 zl 

Pieróg jaglany /1por/ - 8,00 zł 

 



(wydajemy w godzinach 9:00-22:00) 

Desery 
Ciasto firmowe..................................................................................................................- 5.00zł 
Puchar lodowy..................................................................................................................- 10.00zł 
lody smażone w sosie owocowym lub polewie czekoladowej.......................................  - 11.00zł 
Brownie z lodami i czekoladą w dwóch odsłonach........................................................   - 10.00zł 
 
 

Dla dzieci 
 
Naleśnik z nutellą /1szt/ - 5,00 zł 
Naleśnik z dżemem /1szt/ - 5,00 zł 
Gofr z cukrem pudrem /1szt/ - 5,50 zl 
Gofr z polewą czekoladową /1szt/ - 6,00 zł 
Gogfr z bitą śmietaną /1sz/ - 6,00 zł 
 

Fast-Food 
 
zapiekanka – 6,00 zł 
zapiekanka z dodatkami – 6,50 zł 
zapiekanka z boczkiem – 7,00 zł 
zapiekanka z kurczakiem – 7,00 zł 
zapiekanka z salami – 7,00 zł 
zapiekanka z szynką – 7,00 zł 
frytki małe /150g/ - 4,00 zł 
frytki duże /250g/ - 6,00 zł 
frytki z posypką małe – 10,00 zł 
frytki z posypką duże – 13,00 zł 
frytki z posypką XL – 15,00 zł 
 

 

Sałatki 

sałatka grecka + grzanka  /350g/ - 13,00 zł 

(sałata lodowa, pomidor, ogórek, cebula czerwona, ser feta, sos winegret) 

sałatka cezar /350g/ - 14,00 zł 

(sałata lodowa, pieczarki marynowane, pomidor, jajko, parmezan, kurczak grillowany, grzanki, sos) 

sałatka cesarska /350g/- 14,00 zł 

(salata rzymska, pomidorki koktajlowe, parmezan, kurczak grillowany, grzanki, sos) 

sałatka gyros + grzanka /350g/ - 15,00 zł 

(kapusta pekińska, cebula, ogórek korniszon, kukurydza, kurczak, sos) 

sałatka z jajkiem poszetowym + grzanka /350g/ - 14,00 zł 

(rukola, ser typu brie, orzechy włoskie, pomidory suszone, szczypiorek, jajko poszetowe) 



Burgery 

Burger Chimichuri /300g/ frytki /100g/      - 19,00 zł  
(bułka, Sos Worcestershire, sałata włoska, kotlet wołowy, ogórek, pomidor, Sos chimichurri, cebulka 
prażona) 
Burger Cantry /300g/ frytki /100g/              - 19,00 zł 
(bułka, majonez, sałata włoska, kotlet wołowy, serek topiony, ogórek kiszony, pomidor, cebula 
czerwona, boczek, jajko sadzone) 
Burger wegetariański /300g/ frytki /100g/ - 17,00 zł 
(bułka, sos barbecue, sałata, kotlet z soczewicy, ser gorgonzola, surówka z białej kapusty,pomidor, 
ogórek) 
Chicken burger /300g/ frytki /100g/            - 18,00 zł 
(bułka, ketchup, sałata, kotlet drobiowy, cebula marynowana, ogórek, pomidor, sos czosnkowy) 
 

 

Makarony 

Spaghetti z sosem bolognese ........................................................................................  /450g/ - 16.00zł 
Tagliatelle ze szpinakiem i kurczakiem...........................................................................   /450g/ -15.00zł 
Carbonara z boczkiem    ................................................................................................   /450g/ - 15.00zł 
Spaghetti aioli z chilli....................................................................................................  /400g/ - 14.00zł 
 

Pizza 

1. Margarita    15,00zł   21,00zł 

/sos, ser, zioła prowansalskie/ 

2. Wiejska       22,00zł   29,00zł 

/sos, ser, kiełbasa wiejska, boczek, salami, pieczarki, cebula, czosnek, oregano/ 

3. Ogrodowa   19,00zł   26,00zł 

/sos, ser, salami, brokuły, pomidor, ogórek, kukurydza, oregano/ 

4. Marynarska  18,00zł   23,00zł 

/sos, ser, tuńczyk, pieczarki, pomidor, cebula, papryka, oregano/ 

5. Swojska   20,00zł   27,00zł 

/sos, ser, kiełbasa swojska, cukinia grillowana, pomidor, cebulka, papryka, oregano/ 

6. Wegetariańska 19,00zł   24,00zł 

/sos, ser, pomidor, ogórek, papryka, pieczarki, cebula, kukurydza, oregano/ 

7. Serowa 22,00zł   29,00zł 

/sos, ser, mix serów pleśniowych, zioła prowansalskie/ 

8. Chicken  21,00zł   28,00zł 

/sos, ser, kurczak, pieczarki, papryka, kukurydza, cebula, curry/ 

9. Dębnianka   22,00zł   29,00zł 

/sos, ser + pięć składników do wyboru/ 



10. Kebab  22,00zł   29,00zł 

/sos, ser, mięso kebab, pomidor, ogórek, czerwona cebula, kapusta pekińska/ 

11. Sycylijska  20,00zł   27,00zł 

/sos, ser, szynka, pomidor, papryka, cebula, czosnek, oliwki, oregano/ 

12. Grecka  21,00zł   28,00zł 

/sos, ser, szynka, pieczarki, papryka, cebula, oliwki, ser feta, zioła prowansalskie/ 

13. Meksykańska  19,00zł   26,00zł 

/sos, ser, boczek, czerwona fasola, papryka, chilli, kukurydza, zioła prowansalskie/ 

14. Hawajska   20,00zł   27,00zł 

/sos, ser, szynka, kurczak, ananas, kukurydza, zioła prowansalskie/ 

15. Francuska   20,00zł   27,00zł 

/sos, ser, owoce morza, papryka, chilli, oliwki, czosnek, oregano/ 

16. Arabska   22,00zł    29,00zł 

/sos, ser, wołowina, pomidor, pieczarki, cebula, kukurydza, oregano/ 

17. Polska   20,00zł    27,00zł 

/sos, ser, boczek, pomidor, kiełbasa wiejska, ogórek, pieczarki, czosnek, oregano/ 

18. Amerykańska   20,00zł   27,00zł 

/sos, ser, kurczak, czerwona cebula, kukurydza, oregano/ 

NOWOŚĆ! 

19. Kurkowa  24,00zł   30,00zł 

/sos kurkowy, ser, kurki, boczek, zblanszowana cebulka/ 

20. Leśna   24,00zł   30,00zł 

/sos borowikowy, ser, dziczyzna, borowiki i podgrzybki/ 

 

Koszty dostawy: 

Wierzawice, Leżajsk, Giedlarowa (do Pańskiej Góry) – 3,00 zł 

Giedlarowa (za Pańską Górą), Dębno, Stare Miasto, Rzuchów, Piskorowice (do kościoła) – 4,00 zł 

Piskorowice (za kościołem), Chałupki Piskorowickie, Chałupki Dębniańskie, Grodzisko Nowe – 5,00 zł 

 

  



Fast-Food 

 
zapiekanka – 6,00 zł 

zapiekanka z dodatkami – 6,50 zł 

zapiekanka z boczkiem – 7,00 zł 

zapiekanka z kurczakiem – 7,00 zł 

zapiekanka z salami – 7,00 zł 

zapiekanka z szynką – 7,00 zł 

frytki małe /150g/ - 4,00 zł 

frytki duże /250g/ - 6,00 zł  

frytki z posypką małe – 10,00 zł 

frytki z posypką duże – 13,00 zł 

frytki z posypką XL – 15,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Restauracja Dębnianka 

Wierzawice 798, 37-300 Leżajsk 

ZAMÓW tel. +48 693-894-952 


