
 

 

Przystawki · Vorspeisen 
 
Zapiekanka pasterska Shepherd’s pie  6,50 
mielone mięso z australijskiej dziczyzny, groch, 
ziemniaki purée, ser cheddar 
 
Aromatyczna sałatka z kurczaka Hähnchensalat  7,90 
grillowany filet z kurczaka, pomidory, mini kukurydza, kiszona fasolka,  
rukola, kiełki, prażony sezam, dressing winegret z kolendrą 
 
Bruschetta z pomidorami i awokado Bruschetta  7,90 
Podpieczony chleb z buszu, awokado, pomidory z buszu, 
ziołowe pesto z chilli i orzechami włoskimi 
 
Przyprawione kostki łososia z kremem chrzanowym Würzige Lachswürfel  8,50 
Sałatka z pieczonych słodkich ziemniaków z czarną soczewicą oraz szczypiorem 
 
„Australian appetizer” „Australian appetizer“  14,50 
bruschetta z awokado i pomidorem, aromatyczne kostki łososia 
z kremem chrzanowym, szaszłyk satay z kangura, figa z szynką 
i gorgonzolą, tortilla wypełniona crème fraîche, szynką i cebulą 

 
 
 

Sałatki · Salate 
 
Tajska sałatka z ogórka Thailändischer Gurkensalat  5,50 
z prażonymi ziarnami orzechów ziemnych, kolendrą, chili,  
sosem sojowym i prażonym olejem sezamowym 
 
Sałatka Cezar  Caesar salad  7,20 
sałata rzymska, dressing czosnkowo-ziołowy, fioletowe chipsy 
ze słodkich ziemniaków, tarty parmezan 
 
Sałatka z pieczonych słodkich ziemniaków Salat von Süßkartoffeln  10,50 
Soczewica czarna, rukola, dressing z granatu, jajka poszetowe oraz 
grillowany bekon 
 
Egzotyczna sałatka z makaronem sojowym i mięsem kraba Exotischer Glasnudelsalat  10,90 
mango, kiełki sojowe, ogórki, dymka, imbir, sos sojowy i kolendra 

 
opcjonalnie ... 
 

Przyprawione, grillowane kostki z łososia Gegrillte Lachswürfel  9,90 
 

Grillowane paski piersi z kurczaka Hähnchenbruststreifen  4,90 
 

Smażone kawałki kangura z sosem orzechowym Gebratene Kängurustreifen  6,90 
 

Pieczywo australijski chleb z buszu Brotkorb  2,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zupy i curry · Suppen & Currys 
 
Tajska zupa drobiowa Hühnersuppe  5,90 
kurczak, makaron sojowy, mleko kokosowe, sos sojowy, 
czerwona pasta curry, kolendra 
 
Zupa marchewkowo-mandarynkowa Karotten-Mandarinen-Suppe  6,20 
chili, imbir, prażone nasiona akacji, tasmański pieprz górski 
 
Tasmańska zupa krem z homara Tasmanische  6,90 
mięso raka Hummercremesuppe 
 
Tajskie curry ze smażoną piersią z kurczaka Thai-Curry  14,90 
papryka, cukinia, marchew, groszek cukrowy, mini kukurydza, imbir,  
mleko kokosowe i kolendra, ryż basmati 
 
Curry z limonki z grillowanymi kostkami łososia Limetten-Curry  16,90 
papryka, cukinia, marchew, groszek cukrowy, mini kukurydza, trawa 
cytrynowa, chili, mleko kokosowe i liście limonki, ryż basmati 

 
 
 

Dania wegetariańskie, kanapki i burgery 
Vegetarisch, Sandwich & Burger 

 
Tortilla ze szpinakiem i serem z piekarnika Spinat-Käse-Tortilla  9,80 
Tortilla, szpinak, roztopiony cheddar, chili, bukiet marynowanych sałat 
 
Kanapka „Pierś indyka“ Sandwich „Putenbrust“  14,90 
trójkątna bułka laugen, wędzona pierś indyka, bekon, pomidory, krem ziołowy,  
mini szpinak liściasty, ser cheddar, frytki ze słodkich kartofli 
 
Australijski burger z dziczyzny Australischer Wild-Burger  14,90 
australijska pieczeń z dziczyzny, krem z awokado i musztardy Dijon, ogórki kiszone,  
ziarna kukurydzy, pomidory, ser cheddar, frytki ze słodkich kartofli 
 
Francuski burger Französischer Burger  15,50 
świeżo wypiekana bułka brioche, burger z wołowiny Angus, ser brie, krem z 
calvados i musztardą Dijon, pomidory, mini szpinak liściasty, chrupiące 
plasterki ziemniaków 
 
Australijski burger wołowy Australischer Rinderburger  16,90 
szarpana australijska wołowina z Black barbecue, 
grillowany bekon, pomidory, cheddar, frytki z batatów 
 
Burger BBQ BBQ Burger  17,50 
burger z wołowiny Angus, sos BBQ, pomidory, bekon, pieczone 
krążki cebulowe, ser cheddar, jajko sadzone, chrupiące plasterki ziemniaków 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Australijskie dania mięsne · Australische Fleisch-Spezialitäten 
 
Aromatyczne skrzydełka kurczaka Würzige Hähnchenflügel  10,90 
curry z limonki z papryką, cukinią, marchewką, groszkiem cukrowym,  
mini kukurydzą, trawą cytrynową, chili, mlekiem kokosowym  
i liśćmi limonki oraz ryżem basmati 
 
Duszona australijska wołowina Australisches Rind  15,90 
z sosem black BBQ, fasola karłowa z bekonem,  
chrupiące plasterki ziemniaków 
 
„Słodko-kwaśna” pierś z kaczki Entenbrust „süß-sauer“  16,90 
z ananasem, warzywami, kiełkami sojowymi, sosem chili słodko-kwaśnym,  
imbirem i orzechami nerkowca oraz ryżem basmati 
 
Stek z kangura z kandyzowanymi plasterkami jabłka Kängurusteak  17,50 
sos z czerwonego wina, prażone orzechy makadamia, żurawina, 
pieczone ziemniaki 
 
Półmisek grillowanych mięs „Uluru“ Grillplatte „Uluru“ 
steki ze strusia, kangura i krokodyla, sycący chutney śliwkowy   dla 1 osoby 21,90 
na czerwonym winie, czerwony tajski sos curry, dzikie brokuły na maśle,   dla 2 osób 41,50 
warzywa z woka z chili, ziemniaki purée, australijski chleb z buszu  

 
 
 

Australijskie dania rybne · Australische Fisch-Spezialitäten 
 
Australijski gulasz rybny Australischer Fischtopf  13,90 
małże, krewetki i filet rybny w sosie z białego wina z pomidorami,  
australijski chleb z buszu 
 
Grillowany filet barramundi Gegrilltes Barramundi-Filet  16,50 
krem z awokado z musztardą Dijon, słodkie ziemniaki 
z piekarnika ze szpinakiem i cheddarem, bukiet sałat 
 
Łosoś z pomarańczami, mięsem krabowym Orangen-Lachs  16,90 
i tasmańskim pieprzem górskim 
dzikie brokuły na maśle i ryż basmati 
 
Wariacja „Gold Coast” „Gold Coast” Variation  17,90 
filety z łososia, dorsza i barramundi, warzywa z woka z chili, 
dipami, egzotyczną sałatką z makaronem sojowym 
z mango i kiełkami 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Z grilla · Vom Grill 
 
Stek biodrowy Argentyna Hüftsteak ca. 180 g 12,80
  ca. 300 g 19,80 
 
Rumsztyk Argentyna Rumpsteak ca. 180 g 16,50
  ca. 300 g 26,90 
 
Filet wołowy Argentyna Rinderfilet ca. 180 g 26,80 
 
Pierś z kaczki glazurowana miodem z kwiatów drzewa skórzanego Entenbrust ca. 190 g 10,90 
 
Grillowane kawałki polędwicy wołowej Rinderstreifen ca. 160 g 10,90 
 
Aromatyczne kostki z łososia Lachswürfel ca. 160 g 9,90 
 
Grillowane krewetki Garnelen porcja 8,90 
 
Stek z kangura Kängurusteak ca. 160 g 8,90
  ca. 250 g 12,90 
 
Stek ze strusia Strauß-Steak ca. 160 g 14,90
  ca. 250 g 22,90 
 
Filet ze strusia Strauß-Filet ca. 160 g 16,50
  ca. 250 g 24,90 
 
Filet z krokodyla Krokodilfilet ca. 160 g 16,90
  ca. 250 g 26,20 
 

Nasze steki zawsze podajemy średnio wypieczone. / Wszystkie podane wagi odnoszą się do surowych produktów. 
 
 
 

Dodatki · Beilagen 
 
Warzywa i inne Gemüse & Co. porcja 4,20 
 

Curry z limonki Limetten-Curry 
 

Tajskie curry Thai-Curry 
 

Dzikie brokuły na maśle Gebutterter Wildbrokkoli 
 

Fasola karłowa z bekonem Prinzessbohnen 
 

Warzywa z woka z chili Wok-Gemüse 
 
Prażony australijski chleb z buszu z masłem czosnkowym Buschbrot  3,50 
 
Sałatka warzywna Beilagensalat  5,50 
 
Sosy Soßen porcja 2,50 
 

Sos pieprzowy z whisky Whisky-Pfeffersoße 
 

Sos z czerwonego wina Rotweinsoße 
 

Sos BBQ BBQ-Soße 



 

 

Ziemniaki i inne Kartoffeln & Co. porcja 3,90 
 

Ziemniaki zapiekane Country-Kartoffeln 
 

Purée ziemniaczane Kartoffelpüree 
 

Frytki ze słodkich ziemniaków Süßkartoffel-Pommes 
 

Słodkie ziemniaki z piekarnika ze szpinakiem i serem cheddar Ofen-Süßkartoffel 
 

Egzotyczna sałatka z makaronem sojowym z mango i kiełkami Glasnudelsalat 
 

Ryż basmati Basmati-Reis 

 
Dipy i inne Dips & Co. porcja 2,50 
 

Krem z awokado z musztardą Dijon Avocado-Dijon-Creme 
 

Ostry chutney śliwkowy na czerwonym winie Pflaumen-Rotwein-Chutney 
 

Masło ziołowe Kräuterbutter 

 
Keczup  Majonez Ketchup  Mayonnaise  1,50 

 
 
 

Desery i sery · Desserts & Käse 
 
Australijski lamington Australian Lamington  5,70 
biszkopt z polewą czekoladową, wiórkami kokosowymi 
i sosem karmelowym 
 
Crème brûlée z makiem Crème brûlée mit Mohn  5,90 
purée z malin, świeża mięta 
 
Ciasto z borówką amerykańską w szkle Blaubeerkuchen im Glas  6,20 
krem wanilia-mascarpone, kompot z borówki amerykańskiej, 
brownie orzechowo-karmelowe 
 
„Dutch baby” z kremem cytrynowym „Dutch baby”  6,20 
pieczone naleśniki, cytrynowy krem, jagody 
i świeża mięta 
 
Grillowany owczy ser z miodem Leatherwood i szynką wiejską Gegrillter Schafskäse  11,90 
chutney śliwkowy na czerwonym winie, australijski chleb z buszu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lodowe wariacje · Eisvariationen 
 

Kawa mrożona Eiskaffee  4,90 
mrożona kawa, lody waniliowe i bita śmietana 
 

Gorące maliny z 2 gałkami lodów waniliowych Himbeeren, Vanilleeis  6,50 
bita śmietana 
 

Jogurtowy shake malinowy Himbeer-Joghurt-Shake  6,90 
zimne mleko, maliny, jogurtowe lody malinowe, bita śmietana, 
Raspberry & White Chocolate Cookie, sorbet malinowy 
 

Czekoladowy shake z piankami Marshmallow Marshmallow -Shake  6,90 
mrożone mleko czekoladowe, lody Ben & Jerry’s Cookie Dough,  
sos czekoladowy, ciasteczka triple choc cookies, pianki marshmallows 
 

„Wiśniowe marzenie“ „Sauerkirsch-Traum“  6,90 
lody Ben & Jerry’s Chocolate Fudge, lody Ben & Jerry’s Cookie Dough,  
ragout z wiśni, sos czekoladowy, bita śmietana, ciasteczka Oreo 
 

Kubeczek cookie-mięta Cookie-Minz-Becher  6,90 
wypiekane ciasteczka triple choc cookies, lody śmietankowe mięta & crunch,  
lody śmietankowe Ben & Jerry’s Chocolate Fudge, likier miętowy,  
sos czekoladowy, patyczki After Eight 
 

Kubek porzeczka-nugat Johannisbeer-Nougat  6,90 
lody śmietankowe, biały nugat, sorbet Cassis, likier porzeczkowy Crème de Cassis,  
czarne porzeczki, bita śmietana, brownie z orzechem włoskim i karmelem 
 
 
 

Ciasta · Kuchen 
 

Triple Choc Cookie prosto z piekarnika Triple Choc Cookie  1,80 
 

Raspberry & White Chocolate Cookie Raspberry Chocolate Cookie  1,80 
 

Brownie z orzechem włoskim i karmelem Walnuss-Karamell-Brownie  2,50 
 

Cronut Modne połączenie croissanta i donuta z lukrem Cronut  3,20 
 

Ciasto Kuchen  3,20 
 

Devil’s Chocolate Cube Cake Devil’s Chocolate Cube  3,20 
Ciasto z czekolady półgorzkiej z orzechami laskowymi i polewą z czekolady 
i serka mascarpone 
 

Oryginalny sernik drezdeński  (Dresdner Eierschecke) Eierschecke  3,50 
 

Australijskie lamingtony  2 sztuki Australian Lamingtons  3,90 
Biszkopt z polewą czekoladową i wiórkami kokosowymi 
 

Ciasto z kremem Sahneschnitte  4,20 
 

Tort Torte  4,20 
 

Szarlotka Apfelstrudel mit ...  
z sosem waniliowym Vanillesoße  4,90 
z sosem waniliowym i lodami waniliowymi Vanillesoße, Eis  5,60  
z sosem waniliowym, lodami waniliowymi i bitą śmietaną komplett  6,50 



 

 

Kawy i czekoladowe specjalności · Kaffee- & Schokoladenspezialitäten 
 
Down Under Cappuccino Down Under Cappuccino  4,50 
cappuccino, syrop Amaretto, sos czekoladowy, migdały 
 
Baileys Coffee Baileys Coffee  5,20 
kawa, Baileys Irish Cream, bita śmietana, migdały 
 
Holländischer Kaffee Holländischer Kaffee  5,20 
espresso, ajerkoniak, gorąca czekolada, bita śmietana, wiórki czekoladowe 
 
Afrikanischer Kaffee Afrikanischer Kaffee  5,20 
kawa, likier Amarula, bita śmietana, wiórki czekoladowe, migdały 
 
Irish Coffee Irish Coffee  5,70 
kawa, Irish Whisky, bita śmietana, brązowy cukier 
 
Kawa „Ayers Rock“ Coffee „Ayers Rock“  5,90 
kawa, Bundaberg Rum, Bols Crème de Banana,  
mleko kokosowe, bita śmietana, wiórki kokosowe 
 
Rosyjska czekolada Russische Schokolade  5,20 
gorąca czekolada, biały rum, bita śmietana, wiórki czekoladowe 
 
Czekolada Kalbarri Kalbarri Schokolade  5,20 
gorąca czekolada, syrop waniliowy, kardamon, bita śmietana, 
pianki marshmallows 
 
 
 

Kreacje z zimnej pianki mlecznej · Kalte Milchschaumkreationen 
 
Coconut Chococino Coconut Chococino  4,20 
zimne mleko, sos czekoladowy, syrop kokosowy, espresso,  
zimna pianka mleczna 
 
Cool Turmeric Stawberry Milk Cool Turmeric Stawberry Milk  4,20 
zimne mleko, syrop truskawkowy, syrop kurkuma, truskawki 
 
Cool Raspberry Cool Raspberry  4,20 
zimne mleko, syrop malinowy, syrop waniliowy, mrożone maliny 


