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Zupy 

 
Zupa dnia  ……………………………………….………..…5,00zł 

 

Rosół z makaronem/kołdunami …………….....6,00zł 

 

Zupa pomidorowa z makaronem ………….….6,00zł 

 

Flaki ………………………………………………….………. 10,00zł 

 

Dania główne 

 
Kotlet schabowy ………………………………..…… 19,00zł 

frytki lub ziemniaki, zestaw surówek  

 

Panierowany filet drobiowy …………..……...17,00zł 

ziemniaki, surówka  

 

Karczek z rusztu ………………………….……….. 18,00zł 

opiekane księżyce ziemniaczane, surówka  

 

Filet drobiowy z rusztu ……………….……….. 17,00zł 

masło ziołowe, kopytka, brokuły  

 

Wątróbka drobiowa ………………………………..14,00zł 

Smażona z cebulką, grzanka 

 

Filet z łososia …..………….…………………….….. 28,00zł 

warzywa z wody, ryż koperkowy  

 

Pstrąg pieczony ………………………..……………. 26,00zł 

frytki / ziemniaki, surówka  

 

Dorsz panierowany ….........…………….….….. 22,00zł 

ziemniaki / frytki, surówka 

 

 

 

 

Makarony 

 
Tagiatelle z polędwiczką …………………...… 20,00zł 

 w sosie śmiatanowo - truflowym  

 

Tagiatelle z suszonymi pomidorami…......18,00zł 

szpinakiem, czoskiem i oliwą prowansalską  

 

Penne z pesto …………………………..………..…… 20,00zł 

suszonymi pomidorami, szpinakiem  baby i 

kurczakiem  

 

Tagiatelle z łososiem  ………………………..…...19,00zł 

w sosie śmietanowym  

 
 

 

 

 

Szef kuchni poleca: 

 

Polędwiczka wieprzowa ………………….. 25,00zł 

w sosie kurkowym, kluski śląskie, surówka  

 

Pierś z kaczki ………………………………..…..26,00zł 

z pieczoną gruszką, kluski ziołowe  

 

Udko z kaczki ………………………………..…..24,00zł 

pieczone jabłko, kopytka  

 

Pierś supreme ….…….…………………..……. 22,00zł 

księżyce ziemniaczane, miks sałat  

 

Pierogi ……………………………………………..…..17,00zł 

z ozorkiem cielęcym, oliwą ziołową, sosem 

chrzanowym 

Lista alergenów oraz gramatury dań dostępne u 

managera. 

Honorujemy płatności kartą. 

http://www.zajazd-sas.pl/


SAS 
 rooms & restaurant 

 

Zajazd SAS, ul. Jeżynowa 1, Turka os. Borek, 20-258 Lublin 62 

www.zajazd-sas.pl 

www.facebook.com/zajazdsas/ 

 

Pierogi  
ręcznie lepione każdego dnia według tradycyjnej 

receptury 

Pierogi ruskie ………………………………….……... 10,00zł 

Pierogi z mięsem ………………….………………..…10,00zł 

Pierogi z soczewicą  …………..…………..……… 10,00zł 

Pierogi wiejskie ……………………………..…………10,00zł 
 

Serwowane ze skwarkami lub śmietną, opiekane lub 

z wody. 

 

Kopytka 
ręcznie siekane każdego dnia według tradycyjnej 

receptury 

 

Kopytka kurkowe………………………………….…. 15,00zł 

w sosie kurkowym prażone migdały 

 

Kopytka neapolitańskie……………………….…. 15,00zł 

Sos pomidorowy, serowy beszamel, bazylia 

 

Kopytka boczkowe…………………….……………. 15,00zł 

Boczek, cebula, szczypior, parmezan 

 

Przystawki 

 
Śledź  ……………………………………….………..……..…9,00zł 

w oleju z cebulką i kaparami 

 

Tatar wołowy …………………………………..…….…… 16,00 

cebulka, ogórek kwaszony, grzybki 

marynowane 

 

Tymbalik drobiowy …………………………………...8,00zł 

 

Galareta wieprzowa …………………….…………….9,00zł 

 

Chleb ze smalcem ……………………………….…… 7,00zł 

i ogórkiem kwaszonym 

 

 

Zestawy śniadaniowe 

 
Zestaw 1……………………………………………..………12,00zł 

Jajecznica z 3 jaj z kiełbasą i cebulką, 

pieczywo, masło 

 

Zestaw 2…………………………………………………... 14,00zł 

Kiełbasa  gotowana lub smażona, ketchup, 

musztarda, pieczywo, masło 

 

Zestaw 3………………………………………………….. 14,00zł 

Szynka, ser żółty, Ser biały, 2 parówki, 

ketchup, musztarda, pieczywo, masło 

 

 

Sałatki 

 
Klasyczna sałatka grecka………………………..14,00zł 
Sałata lodowa, pomidor, ogórek, cebula, oliwki, ser 

feta, sos vinegre 

 

Sałatka cezar………………………………..…………..14,00zł 
Sałata, kurczak, ser tarty, pomidor, sos cezar 

 

 

Desery 

 
Szarlotka na ciepło ………………………………… 10,00zł 

z lodami i bitą śmietaną 

 

Sernik ………………………………………………..…….. 10,00zł 

na kruchym spodzie 

 

Pucharek lodów z bitą śmietaną……………10,00zł 
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Herbata 

 
Czarna ………………………………………………………….5,00zł 

 

Zielona ………………………………………….……………. 5,00zł 

 

Biała ………………………………………………………………5,00zł 

 

Kawa 

 
Espresso ……………………………….…………………… 6,00zł 

 

Espresso Macchiato ………………………………… 7,00zł 
(espresso, spienione mleko) 

 

Espresso Doppio …………………………………………7,00zł 
(espresso podwójne) 

 

Espresso Lungo ………………………………………… 6,00zł 
(espresso przedłużone) 

 

Latte Macchiatto ……………………..……………… 7,00zł 
(espresso, spienione mleko) 

 

Americano …………………………….…………………… 6,00zł 
(klasyczna czarna kawa) 

 

Americano Macchiatto ……………………..……. 7,00zł 
(klasyczna czarna kawa, zimne mleko) 

 

Cappuccino …………………………………….………….. 7,00zł 
(espresso, spienione mleko) 

 

Coffe Creme Macchiatto ……………………..… 7,00zł 
(delikatna kawa, spienione mleko) 

 

Cappuccino ………………………………………………… 7,00zł 

 

 
 

 

Piwo butelkowe 

 
Perła chmielowa 0,5l ………………………..……….4,00zł 

 
Żywiec 0,5l …………………..…………………………….5,00zł 

 
Tatra 0,5l …………………..…………………………...….4,00zł 

 
Książęce Złote Pszeniczne 0,5l,…..………….6,00zł 

 

Książęce IPA 0,5l,…..……………………………..….6,00zł 

 

Książęce Porter Ciemne 0,5l,…..……….….….6,00zł 

 

Książęce Ciemne Łagodne 0,5l,…..………..….6,00zł 

 

 

 
Napoje zimne 

 
Pepsi 0,2l …………………………………….…………4,00zł 

 
Coca Cola 0,2l ……………….………………………4,00zł  

 
Sok 100% Tarczyn 0,3l …………………..….4,00zł 

jabłko, pomarańcza, czarna porzeczka 

 
Woda gazowana/niegaz. 0,5l …………….3,00zł 

 
Karafka wody ………………………………….…..5,00zł 

niegazowanej z cytryną  
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