
Restauracja zaprasza w godzinach:
poniedziałek - sobota: 1200 – 2300

niedziela: 1200 – 2100

THE ATMOSPHERE OF CULINARY FEAST 
In the Lipcowy Ogród we celebrate every moment 

as a true culinary feast. We hope that the atmosphere
of our restaurant will allow you to indulge

into this atmosphere.  We are proud that you
are sitting at our table and  we will do our best not

only to delight your taste greatly but also our
service will host you kindly.

AND NOW…
... Discover the culinary poetry of  Podlasie Province

- Enjoy your meal!! 

The chef and team of
Lipcowy Ogród

АТМОСФЕРА КУЛИНАРНОГО ПРАЗДНИКА
В Ресторане Lipcowy Ogród (Липцовы Огород) отмечаем 
каждый момент как настоящий кулинарный праздник. 
Надеемся, что атмосфера нашего ресторана позволит 
Тебе наслаждаться этой атмосферой. Мы гордимся, что 
сидишь у нашего столика, поэтому приложим все усилия, 
чтобы восхитить Тебя превосходным вкусом и лучшим 

обслуживанием. 

А СЕЙЧАС…
… открывай кулинарную поэзию Подляшья

- желаем Тебе приятного аппетита и истинного 
кулинарного удовольстия!

Шеф-повар и команда Ресторана Restauracji Lipcowy Ogród

ATMOSFERA KULINARNEGO ŚWIĘTA 
W Lipcowym Ogrodzie celebrujemy każdą chwilę jak prawdziwe 

kulinarne święto. Mamy nadzieję, że atmosfera naszej Restauracji 
pozwoli Ci rozsmakować się w tej atmosferze. 

Jesteśmy dumni, że siedzisz przy naszym stoliku, 
dlatego dołożymy wszelkich starań, aby zachwycić Cię 

doskonałym smakiem i najlepszą obsługą. 

A TERAZ…
… odkryj kulinarną poezję Podlasia  

- życzymy Ci smacznego i prawdziwych kulinarnych przyjemności  

Szef kuchni i zespół Restauracji Lipcowy Ogród

Restauracja zaprasza w godzinach:
poniedziałek - sobota: 1200 – 2300

niedziela: 1200 – 2100





Czas oczekiwania na danie – do 30 minut

Waiting time up to 30 minutes / Время ожидания 30 минут

nut

ут

SMAKI PODLASIA
FLAVORS OF PODLASIE / ВКУСЫ ПОДЛЯШЬЯ

CARPACCIO Z JELENIA
podane z kurkami, serem korycińskim i chipsem z litewskiego chleba

35,00 zł
Deer Carpaccio served with mushrooms, koryciński cheese and  chip of  Lithuanian bread

Карпаччо из оленя подаваемое с лисичками, корицинским сыром и чипсом из литовского хлеба

PIEROGI Z MIĘSEM Z ŻUBRA
z ogórkiem na ostro 3 szt.

6 szt. 
13,00 zł
26,00 zł

Dumplings with bison meat with spicy cucumber

Пельмени с мясом из зубра с огурцом пикантные

BABKA ZIEMNIACZANA
z sosem czosnkowym 

21,00 zł
Old polish potato dish with garlic sauce

Традиционная картофельная запеканка в  чесночным соусе

SZYNKA Z JELENIA W SOSIE BOROWIKOWYM
podana z plackami ziemniaczanymi i ogórkiem na ostro

57,00 zł
Deer ham in wild mushroom sauce with potato pancakes and spicy cucumber

Ветчина из оленя в грибном соусе подаваемая с картофельными драниками и огурцом пикантная

PATELNIA MIĘS DLA 2 OSÓB
(golonka, policzki wołowe, pierogi z dziczyzną, kiełbasa domowa, żeberka, babka ziemniaczana, kapusta zasmażana) 

85,00 zł
Frying meats for 2 people (knuckle of pork, beef cheeks, dumplings with venison, home-made sausage, ribs ,
potato cake, fried  cabbage)

Мясная сковорода для 2 человек (рулька, говяжьи щеки, пельмени с дичью, домашняя колбаса, 
рёбрышки картофельный пирог, поджаренная kапуста)

 

TERCET PIEROGÓW Z PODLASIA
(z kapustą i grzybami, z kurkami, z dziczyzną) 9 szt.

25,00 zł
Trio of dumplings from Podlasie (with cabbage and mushrooms, chanterelles mushrooms, venison)                                                    

Вареники (ассорти) с капустой и грибами, с лисичками, с дичью 



Czas oczekiwania na danie – do 30 minut

Waiting time up to 30 minutes / Время ожидания 30 минут

ZIELONE SMAKI
GREEN FLAVORS / ЗЕЛЁНЫЕ ВКУСЫ

SAŁATA Z PIERSIĄ KURCZAKA ZAGRODOWEGO
z sosem czosnkowym 

27,00 zł
Farmstead chicken breast salad with garlic sauce

Салат с грудкой курицы из здоровой фермы с чесночным соусом

SAŁATA Z ŁOSOSIEM WĘDZONYM  
z sosem cytrynowym

27,00 zł
Variety of salads with smoked salamon and lemon dressing

Салат с копченый лосось с лимонным соусом

SAŁATA Z PŁATKAMI POLĘDWICY WOŁOWEJ
na ostro z pomarańczą

29,00 zł
Variety of salads with spicy slicies of beef tenderloin with orange

Салат с хлопьями говяжьей вырезки с пикантным вкусом с апельсином

AROMATYCZNE KREWETKI
podane na bukiecie sałat

45,00 zł
Aromatic Prawns served on  bouquet of salad 

Ароматные креветки подаваемые на букете салат

MAKARON WARZYWNY  
podany z ziołami (wege)

25,00 zł
Vegetable pasta  served with herbs (vegan)

Овощной макарон с травами (вега)

 WEGE – Danie wegetariańskie.

                        Vegetarian dish.

                        Вегетарианское блюдо.



Czas oczekiwania na danie – do 30 minut

Waiting time up to 30 minutes / Время ожидания 30 минут

nut

ут

ZIMNE SMAKI
COLD FLAVORS / ХОЛОДНЫЕ ВКУСЫ

ŚLEDŹ W KURKACH
po białostocku

17,00 zł
Herring in chanterelle mushrooms

Сельдь в лисичках по-белостоцки

TATAR PO POLSKU
podany z ogórkiem, cebulą i kurkami

25,00 zł
Polish style ground raw beef Server with cucumber, onion and chanterelle mushrooms

Тартар по-польски подаваемый с огурцом, луком и лисичками

CARPACCIO Z POLĘDWICY WOŁOWEJ
podane z kaparami, rukolą i serem korycińskim 

25,00 zł
Beef Carpaccio served with capers, arugula and Koryciński cheese

Карпаччо из говяжьей вырезки с каперсами, рукколой и корицинским сыром

ZUPY
SOUPS / СУПЫ

KREM
z białych warzyw 

11,00 zł
Cream of white vegetables

Крем из белых овощей

ROSÓŁ Z BAŻANTA
z domowym makaronem

9,00 zł
Pheasant Broth with home-made nuddels

Бульон из фазана с домашней лапшой

ŻUREK
z jajkiem i domową kiełbasą

13,00 zł
Old polish white borsch with egg and homemade sausage

Жур с яйцом и домашней колбасой

SOLJANKA
15,00 zł

Soljanka – old Russian sour soup

Солянка



Czas oczekiwania na danie – do 30 minut

Waiting time up to 30 minutes / Время ожидания 30 минут

RYBNE SMAKI
FISH FLAVORS / РЫБНЫЕ ВКУСЫ

ŁOSOŚ SOUS-VIDE Z SOSEM LIMONKOWYM  
podany z grillowanymi warzywami i pęczotto

47,00 zł
Sous-Vided Salmon with lime  sauce served with grilled vegetables and peczotto

Лосось sous-vide с сойсом из лайма подаваемый с овощами гриль и перлотто

SANDACZ Z SOSEM CHRZANOWO-CYTRYNOWYM
podany z kopytkami i fasolką szparagową

47,00 zł
Fried Pickerel with lemon-horseradish sause served with potato dumplings and green beans

Рыба Судак запеченная в соусе из хрена и лимона подается с картофельными клецками и спаржевой стручковой 
фасолью

POLĘDWICZKI Z DORSZA  
podane na warzywach grillowanych z puree ziemniaczanym

39,00 zł
Cod’s loin served with grilled vegetables with mashed potatoes

Филе трески подаётся с печеными овощами и картофельным пюре

PSTRĄG Z PATELNI  
podany z sosem pietruszkowym i bukietem sałat

33,00 zł
Trout from pan with parsley sauce and variety of salads

Форель, запеченная в соусе из петрушки подается с салатом микс  

  SOUS-VIDE – Jest to metoda gotowania produktu pakowanego próżniowo, podkreślająca smak i jakość potraw. 

               A method of cooking vacumed closed food, which enhance the taste.

                                     Способ приготовления продукта в вакуумной упаковке, сохраняя его вкусы и ароматы.



Czas oczekiwania na danie – do 30 minut

Waiting time up to 30 minutes / Время ожидания 30 минут

nut

ут

MIĘSNE SMAKI
MEAT FLAVORS / МЫСНЯЕ ВКУСЫ

FORHAKOS Z JELENIA  
podany z regionalnym serem, duszoną cebulą i chipsami ziemniaczanymi

33,00 zł
Deer’s forhakos served with regional cheese, stewed onion and  potatoes’ chips

 Олений форхакос в соответствии с региональным сыром, тушеным луком и картофельными чипсами

FILET KURCZAKA ZAGRODOWEGO   
podany z dzikim ryżem i szpinakiem

31,00 zł
Farmstead chicken Brest served with wild rice and spinach

Филе из курицы из здоровой фермы подаваемый с диким рисом и шпинатом

SCHAB Z RUSZTU W SOSIE MUSZTARDOWYM  
podany z ziemniakami w boczku i bukietem sałat

33,00 zł
Grilled pork chop with mustard sauce served with potatoes in bacon and variety of salads

Cвиная отбивная в горчичным соусом подается с картофелем и беконом с добавлением листового салата

POLICZKI WOŁOWE W SOSIE GRZYBOWYM  
podane z talarkami ziemniaczanymi i ogórkiem na ostro

35,00 zł
Beef cheeks with mushroom sauce served with roasted potatoes and spicy cucumber

Говяжьи щеки в грибном соусе подается с запечённый картофель и пикантными огурцами

  SOUS-VIDE – Jest to metoda gotowania produktu pakowanego próżniowo, podkreślająca smak i jakość potraw. 

               A method of cooking vacumed closed food, which enhance the taste.

                                     Способ приготовления продукта в вакуумной упаковке, сохраняя его вкусы и ароматы.

  

FIT – Dania dietetyczne.

                    Dietary dish.

                   Диетическое блюдо.



Czas oczekiwania na danie – do 30 minut

Waiting time up to 30 minutes / Время ожидания 30 минут

MIĘSNE SMAKI
MEAT FLAVORS / МЫСНЯЕ ВКУСЫ

POLĘDWICZKI WIEPRZOWE Z SOSEM SEROWYM  
podane z ziemniakami w boczku i bukietem surówek

35,00 zł
Pork tenderloin with cheese sauce served with potatoes in bacon and salad

Свиная вырезка в соусе из сыра горгонзола подается с картофелем в беконе и салатом

PIECZONA CIELĘCINA Z SOSEM KURKOWYM
podana z marchewką i kopytkami

39,00 zł
Roasted Veal served with chanterelle sauce, carrot and potato dumplings

Жаркое из телятины с соусом из лисичек, морковью и клецками

PIECZONE PÓŁ KACZKI PO POLSKU Z SOSEM ŻURAWINOWYM
podane z plackami ziemniaczanymi i buraczkami z patelni

53,00 zł
Polish style half roasted duck with cranberry sauce served with potato pancakes and beetroot

Половина жареной утки по Польски в клюквеннoм соусе подается с драниками и свеклой

STEK WOŁOWY Z RUSZTU Z BOROWIKAMI     
podany z frytkami domowymi i ogórkiem na ostro

59,00 zł
Grilled beef steak with wild mushrooms served with homemade chips and spicy cucumber

Говяжий стейк с грибами подается с картофелем фри собственного приготовления и пикантными огурцами

  SOUS-VIDE – Jest to metoda gotowania produktu pakowanego próżniowo, podkreślająca smak i jakość potraw. 

               A method of cooking vacumed closed food, which enhance the taste.

                                     Способ приготовления продукта в вакуумной упаковке, сохраняя его вкусы и ароматы.



SŁODKIE SMAKI 
SWEET FLAVORS / СЛАДКИЕ ВКУСЫ

REGIONALNE CIASTO
Marcinek z Hajnówki 

17,00 zł
Regional Cake – ‘Marcinek’ from Hajnówka

Региональное пирожное – Марцинек из Хайновки

SERNIK LIPCOWY
z konfiturą domową 

15,00 zł
Cheesecake with homemade jam

Сырник липцовый с домашним вареньем

LODY WANILIOWE
„Grycan” z owocami

15,00 zł
Vanilla ice cream with seasonal fruit

Ванильное мороженое „Grycan” с фруктами

SZARLOTKA
z lodami

13,00 zł
Apple pie with ice cream

Шарлотка с мороженым

NAPOJE GORĄCE
HOT DRINKS / ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

Herbata „Ronnefeldt Tea” 
(Classic Assam, Classic Earl Grey, Classic Green Tea, Refreshing Mint, Rooibos Orange, Fruit Power, Chai) 

50 cl  6,00 zł
Tea “Ronnefeldt Tea” 

Чай “Ronnefeldt”

Espresso    
9 cl  7,00 zł

Espresso Lungo  
12 cl  7,00 zł

Doppio Espresso 
9 cl  11,00 zł

Cappuccino   
12 cl  9,00 zł

Café Latte     
14 cl  10,00 zł



NAPOJE ZIMNE
COLD DRINKS / ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ

Woda Cisowianka Classic, Perlage 30 cl
70 cl   

5,00 zł
11,00 zł

Cisowianka Water Classic, Perlage 

Вода Cisowianka Classic, Perlage

Woda Gruzińska Borjomi    
33 cl  9,00 zł

Georgian Borjomi water 

Вода Боржоми

Woda Lipcowa (lekko gazowana, niegazowana)    
50 cl  7,00 zł

Lipcowa water

Вода Lipcowa

Domowy Kwas Chlebowy 

30 cl 
100 cl
100 cl

7,00 zł
19,00 zł
21,00 zł

Homemade Kvass 

Домашний хлебный квас

na wynos

Sok Toma 
20 cl 5,00 zł

Juice

Сок

Pepsi, Mirinda, 7up, Schweppes  
20 cl  5,00 zł

Redbull  
25 cl  11,00 zł

Świeże Soki (z jabłek i marchwi, z grejpfruta, z pomarańczy )  
20 cl 11,00 zł

Fresh juices (apples and carrots, grapefruit, orange) 

Свежевыжатый сок фреш (из яблок и моркови, грейпфрута, апельсина)



ALKOHOLE
ALCOHOLS / АЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТКИ

ALKOHOLE REGIONALNE

Dwójniak Lipiec    4 cl
75 cl   

6,00 zł
90,00 zł

Trójniak Owocowy Podlaski 10 cl  
75 cl 

9,00 zł
63,00 zł

Wódka Naturalna Bukwicówka
40 cl 7,00 zł

Wódka Staropolska Jarzębinowa
40 cl 7,00 zł

Samogon Podlaski Palony
40 cl 9,00 zł

APERITIF

Aperol     
4 cl  9,00 zł

Martini Bianco, Dry, Rosato, Rosso 
10 cl  11,00 zł

WÓDKA

Stumbras     

4 cl  
50 cl
70 cl

7,00 zł
80,00 zł
110,00 zł

Żubrówka Czarna   4 cl  
50 cl

6,00 zł
70,00 zł

Żubrówka Złota 4 cl  
50 cl

6,00 zł
60,00 zł

Żubrówka Bison Grass 4 cl  
50 cl

6,00 zł
60,00 zł

Wyborowa 4 cl  
50 cl

6,00 zł
70,00 zł

Finlandia 4 cl 
50 cl

8,00 zł
90,00 zł



ALKOHOLE
ALCOHOLS / АЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТКИ

GIN

Be Bombay Sapphire 
4 cl  12,00 zł

Beefeater 
4 cl  7,00 zł

WHISKY, WHISKEY I BURBON

Chivas Regal 18 Years 
4 cl 29,00 zł

Chivas Regal 12 Years 
4 cl 19,00 zł

Glenfiddich 12 Years 
4 cl 17,00 zł

Johnnie Walker Black Label
4 cl 17,00 zł

Jack Daniel’s 
4 cl 17,00 zł

Bushmills Black Bush 
4 cl 15,00 zł

Ballantine’s 
4 cl 13,00 zł

CYDR

Cydr Jabłkowy Miłosławski         
50 cl  11,00 zł



ALKOHOLE
ALCOHOLS / АЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТКИ

DIGESTIF

Jagermeister
4 cl 11,00 zł

Becherovka
4 cl 9,00 zł

Rum Havana Club Extra 7 Years 
4 cl 18,00 zł

Sailor Jerry Rum
4 cl 12,00 zł

TEQUILA 

Olmeca Gold 
4 cl  12,00 zł

KONIAK I BRANDY

Henessy VS 
2,5 cl 13,00 zł

Metaxa 7*
2,5 cl 10,00 zł

LIKIER  

Baileys 
2,5 cl 6,00 zł



ALKOHOLE
ALCOHOLS / АЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТКИ

PIWO Z BECZKI / DRAUGHT BEER / БОЧКОВОЕ ПИВО

Łomża Wyborowa
30 cl 7,00 zł

Łomża Wyborowa
50 cl 9,00 zł

PIWO BUTELKOWE / BOTTLED BEER / ПИВО В БУТЫЛКАХ

Łomża Export 
50 cl 11,00 zł

Żywiec 
50 cl 11,00 zł

Heineken
50 cl 13,00 zł

Vilniaus Alus - Ciemne z Ziołami / Dark of Herbs 
50 cl 13,00 zł

Dark of Herbs

Żywiec Bezalkoholowy
33 cl 7,00 zł

Zywiec Alcohol Free

PIWO REGIONALNE / REGIONAL BEER / МЕСТНОЕ ПИВО

Mgły pszeniczne jasne  
50 cl  14,00 zł

Wheat beer

Пшеничное пиво
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Carpaccio z jelenia podane z kurkami 

Pierogi z mięsem z żubra z ogórkiem konserwowym na ostro  

Babka ziemniaczana z sosem czosnkowym   

Szynka z jelenia w sosie borowikowym   

Patelnia mięs dla 2 osób    

Tercet pierogów z Podlasia  

Sałata z piersią kurczaka zagrodowego z sosem czosnkowym 

Sałata z łososiem wędzonym z sosem cytrynowym   

Sałata z płatkami polędwicy wołowej na ostro z pomarańczą

Aromatyczne krewetki podane na bukiecie sałat   

Makaron warzywny podany z ziołami 

Śledź w kurkach po białostocku 

Tatar po polsku podany z ogórkiem, cebulą i kurkami  

Carpaccio z polędwicy wołowej podane z kaparami 

Krem z białych warzyw    

Rosół z bażanta z domowym  makaronem    

Żurek z jajkiem i domową kiełbasą   

Soljanka   

Łosoś sous-vide z sosem limonkowym  

Sandacz z sosem chrzanowo-cytrynowym    

Polędwiczki z dorsza podane na warzywach grillowanych   

Pstrąg z patelni z sosem pietruszkowym   

Forhakos z jelenia z serem, duszoną cebulą i chipsami ziemniaczanymi   

Filet kurczaka zagrodowego podany z dzikim ryżem i szpinakiem 

Schab z rusztu w sosie musztardowym  

Policzki wołowe w sosie grzybowym  

Polędwiczki wieprzowe z sosem serowym 

Pieczona cielęcina podana z sosem kurkowym   

Pieczone pół kaczki po polsku z sosem żurawinowym  

Stek wołowy z rusztu z borowikami 

Regionalne ciasto – Marcinek z Hajnówki    

Sernik Lipcowy z konfiturą domową   

Lody waniliowe „Grycan” z owocami  

Szarlotka z lodami   



GRAMATURY POTRAW

Carpacio z jelenia: polędwica z jelenia 80g / ser koryciński 5g / rucola 10g / kurki 5g / chleb litewski 20g

Pierogi z mięsem z żubra - 3 sztuki 165g / 6 sztuk 330g / okrasa 10g

Babka ziemniaczana 300g / sos czosnkowy 30g / ogórek 100g

Szynka z jelenia 180g / sos borowikowy 30g / placki ziemniaczane 150g / ogórek na ostro 100g 

Patelnia mięs: golonka 250g / policzki wołowe100g / pierogi z dziczyzną 80g / kiełbasa domowa 120g / żeberka 100g 
babka ziemniaczana 150g /kapusta zasmażana 100g

Tercet pierogów 270g

Sałatka z piersią kurczaka: kurczak 120g / sos czosnkowy20g / mix sałat 120g / bagietka 70g

Sałatka z łososiem: łosoś 120g / sos cytrynowy 20g / mix sałat 120g / bagietka 70g

Sałatka z płatkami polędwicy: polędwica wołowa 120g / pomarańcza 30g / mix sałat 100g / sos 10g / bagietka 70g

Aromatyczne krewetki: krewetki 190g / bukiet sałat 100g / sos 10g / bagietka 70g

Makaron warzywny 250g / sos 20g

Śledź w kurkach: śledź 160g / kurki 30g / cebula 15g / rucola 10g / cytryna 20g

Tatar po polsku: Tatarówka 120g / kurki 10g / warzywa 30g / bagietka 70g

Carpaccio z polędwicy wołowej: polędwica wołowa 80g / kapary 5g / rukola 10g / ser koryciński 5g

Krem z białych warzyw 350 ml

Rosół z bażanta: rosół 240 ml / makaron 100g 

Żurek z jajkiem 250 ml / jajko 20g / kiełbasa 20g

Soljanka 350 ml

Łosoś w sosie limonkowym: łosoś 180g / sos limonkowy30g / warzywa 110g / pęczotto 150g

Sandacz z sosem chrzanowym: sandacz180g / sos 40g / kopytka 150g / fasolka szparagowa 100g

Polędwiczki z dorsza 180g / warzywa 220g / puree ziemniaczane 150g / sos 20g

Pstrąg z patelni 250g / sos pietruszkowy 20g / sałaty 100g / cytryna 20g / masło 10g

Forhakos z jelenia 180g / regionalny ser 70g  / duszona cebula 20g / chipsy ziemniaczane 30g / bułka hamburgerowa 95g

Filet z kurczak zagrodowego 180g / ryż 150g / szpinak 50g

Schab z rusztu 180g / sos musztardowy 30g / ziemniaki w boczku 200g / sałaty 50g

Policzki wołowe 180g / sos grzybowy 30g / talarki ziemniaczane150g / ogórek na ostro 100g

Polędwiczki wieprzowe 180g / sos serowy 30g / ziemniaki 200g / surówka 120g

Cielęcina pieczona 180g / sos kurkowy 60g / marchewka 50g / kopytka 150g

Kaczka pieczona 400g / sos żurawinowy 40g / placki ziemniaczane 150g / buraczki 100g / jabłka 100g

Stek wołowy 180g / borowiki 30g / frytki 120g / ogórek na ostro 100g

Marcinek 150g

Sernik Lipcowy 150g / konfitura domowa 50g

Lody waniliowe 150g / owoce 50g

Szarlotka 150g / lody 50g / owoce 50g


