
MENU
godziny otwarcia :

niedziela - czwartek

12:00 - 20:00

piątek - sobota
12:00 - 22:00

kontakt :
58 674 21 11
518169359

stolwesela@gmail.com

ul. Portowa 15
Władysławowo (port)

odwiedź nas na :
facebook.com/gospodauchlopa
instagram.com/gospodauchlopa

zrecenzuj nas na :
google.pl

tripadvisor.pl

www.gospodauchlopa.pl

Witamy Was u Chłopa!
To wielka przyjemność gościć Was w naszych 

Gospodowych zakamarkach, 
mamy nadzieję że przekroczymy Wasze oczekiwania i 

zobaczymy się jeszcze wielokrotnie w większym gronie!

please ask waiter for English menu

Wszystkie dania mięsne są podawane w zestawach z 
surówkami i frytkami. Istnieją możliwości modyfikacji. 
Ryby - cena podana w menu jest za 100g, ostateczna 

cena jest zależna od wagi ryby. Zawsze informujemy  w 
jakim przedziale wagowym będzie dana ryba.

Jesteśmy miejscem przyjaznym młodszym i starszym, 
dwunożnym i czteronożnym, ale prosimy pilnujcie 

swoich pociech, gdyż kelnerzy roznoszą wrzące dania i 
napoje. Prosimy aby wszystkie zwierzęta były na 

smyczy i przy stole razem z Wami.
Chętnie podamy miskę z wodą.

Prosimy składać zamówienia przy barze.



Rosół z kury 
makaron | warzywa | natka pietruszki

12 ,-

16 ,-

22 ,-

16 ,-

16 ,-

Żurek staropolski
biała kiełbasa | jajo | majeranek 

Rybna
na łososiu | zabielana | warzywa

Kapuśniak kaszubski
pikantny | na żebrach | kmniek

Flaczki
wołowe | pikantne 

wszystkie zupy podajemy w miskach o pojemności 370ml
wszystkie zupy (poza rosołem) podawane są z białym pieczywem

DLA DZIECI

DLA DZIECI

ZUPY

Kurczak
Chrupiąca pierś panierowana | frytki | biała surówka

300g
Rybka

Chrupiący filet z dorsza | frytki | biała surówka
300g

24,-

Rosół bez zielonego
bulion bez warzyw | bez zielonego | makaron

250 g
11 ,-

25 ,-



Filet z kurczaka soute
bez panierki | soczysta | frytki | surówki 
500 g

32 ,- 

32 ,-

35 ,-

35 ,-

Pierś panierowana
panierowana | frytki | surówki
500 g

Kotlet Chłop
nadziewany | pieczarki | ser | 
sos chrzanowy
frytki | surówki
500g

Kotlet DeVolaille
masło | pietruszka | frytki | surówki
500 g

wszystkie dania podawane są w zestawie z frytkami oraz bukietem sezonowych surówek. 
Porcja frytek to ok. 150 g.

Bukiet surówek to ok. 150 g.
Porcja mięsa to ok. 200g. 

Kotlet Schabowy
panierka | frytki | surówki

500 g

32,- 

32 ,-

35 ,-

Gulasz wieprzowy
ziemniaki | karkówka 

 sos pieczeniowy | surówki
450 g

Placek po cygańsku
placek ziemniaczany | karkówka 

sos pieczeniowy | surówki
500g

35 ,- Pieczeń z karkówki 
sos ciemny | pieczona | frytki | surówki

500g

7 ,- Golonka 
(na wagę)(podana cena dotyczy 100g)

sos piwny | chrzan | musztarda | pieczywo

U CHŁOPA

MIĘSO
DRÓB WIEPRZ



Dorsz
filet | cena dot. 100g. ryba ważona

14 ,- 

13 ,-

12 ,-

Halibut smażony
dzwonek lub ogon 
cena dot. 100g. ryba ważona

35 ,-

38 ,-

15 ,-Łosoś smażony
dzwonek lub ogon | masło czosnkowe
cena dot. 100g. ryba ważona

Turbot
tusza | masło czosnkowe
cena dot. 100g. ryba ważona

Sandacz 
filet | cena dot. 100g. ryba ważona
masło czosnkowe

13  ,-

Pstrąg smażony
cała ryba | cena dot. 100g. ryba ważona

wszystkie ryby są ważone, cena jest zależna od wagi ryby.
prosimy, spytaj obsługę o przedział wagowy ryby.
do ryb nie serwujemy dodatków, należy je dobrać samodzielnie

W/G WAGI ZESTAWY

Zestaw Halibut
200g halibut - dzwonek 

frytki | kapusta kiszona

Zestaw Dorsz
200g dorsza - filet

frytki | kapusta kiszona

Zestaw Łosoś
200g łososia - dzwonek

frytki | kapusta kiszona

U CHŁOPA

RYBA

DOBIERZ do zestawu 
KOMPOT OWOCOWY

za jedyne 5 zł! (180ml)

11 ,-Flądra / Gładzica 
tusza | cena dot. 100g. ryba ważona
masło czosnkowe

14 ,-

40 ,-



Frytki
200 g

8  ,-

Śledź po kaszubsku
ok. 150 g

Śledź w śmietanie
ok. 200 g

Doritos
100 g

Śledź w oleju
ok. 200 g

Ziemniaki gotowane
200 g

8  ,-

Zestaw surówek
200 g

8  ,-

9  ,-

10  ,-

10  ,-

10  ,-

Kapusta kiszona
200 g

8  ,-

Kapusta zasmażana
200 g

9  ,-

Sos chrzanowy | czosnkowy
30 g

2  ,-

Masło czosnkowe
30 g

2  ,-

Pieczywo | ketchup | majonez | 
musztarda | chrzan

1  ,-

U CHŁOPA

DODATKI



Espresso8  ,-
Espresso doppio (podwójne)9  ,-

Americano  (czarna/biała)10  ,-
Cappuccino11  ,-

Latte14  ,-
Latte z bitą śmietaną18  ,-

Herbata czarna9  ,-
Herbaty owocowe10  ,-

Herbata zielona lub miętowa10  ,-
Imbir parzony z miodem

Herbata zimowa15 ,-
10  ,-

Wino grzane15  ,-
Piwo grzane z syropem13  ,-

Pepsi / Pepsi MAX 0,2l

8  ,-
Mirinda 0,2l
7up 0,2l

Rockstar Energy drink 0,33l 12  ,-

Schweppes tonic 0,2l
Lipton Ice Tea 0,2l

Woda górska natura 
gaz/niegaz 0,33l

6  ,-
Soki Toma 0,2l

Cisowianka 0,7l 
perlage/niegazowana 11  ,-

Soki Toma 1l 12 ,-
Świeży Sok 0,3l 15  ,-
Kompot 0,4l 9  ,-

Warka / Warka Strong9  ,-
Heineken 0,33l10 ,-

Żywiec / Żywiec lekki10 ,-

8 ,- / 9 ,-
9  ,-

Specjal z kija 0,3l / 0,5l
Specjal

Żywiec Białe12 ,-
Desperados13 ,-

Koźlak14 ,-

Grand Imperial15 ,-

12 ,-

13 ,-
13 ,- Johannes

Złote Lwy  / Pomorskie
12 ,- Czarny Bez

Żywe

APA15 ,-

Pszeniczniak15 ,-
Sezonowe16 ,-

Żywiec Białe 0% 13 ,-

IPA Amber 0% sezonowo 15  ,-
14 ,-

9 ,-Żywiec 0%

13 ,-Heineken 0%

9 ,-Warka 0%

Desperados 0%

U CHŁOPA

NAPOJE
ZIMNE CIEPŁE

PIWO 0% PIWO

Herbata świąteczna16  ,-



Jacob’s Creek  - Australia
Sauvignon Blanc 13 ,- / 60 ,-

15 ,- / 70 ,-

Emine - Mołdawia
Cabernet Sauvignon & Merlot
Prosecco

9 ,- /kiel.
14 ,- / 180 ,-
13 ,- / 200 ,-
14 ,- / 200 ,-
10 ,- / 140 ,-
12 ,- / 190 ,-
20 ,- / 320 ,-
14 ,- / 200 ,-

Wino Domu (białe/czerwone)
Gibson  Gin

Likier włoski Fernet Blanca

14 ,- / 200 ,-
 17 ,- / 280 ,-
 14 ,- / 200 ,-
 15 ,- / 220 ,-
22 ,- / 320 ,-
22 ,- / 320 ,-

Bushmills
Black Bush

Famous Grouse
Famous Smoky Black

The Sexton
Highland Park 10 y.o

Tequila Jose Cuervo
Jegermeister (0,5l)

Brugal - rum biały/ciemny
The London’s no.1 Gin

Ballantines

Liebefraumilch reńskie 
Emine Chardonnay  - Bułgaria

Asconi - Mołdawia 
Cabernet Sauvignon

8,- / 75 ,-   Żołądkowa
biała / miętowa / de luxe

9 ,- / 90 ,-. Wyborowa

9 ,- / 90 ,-.      CHŁOPSKA
czysta | przepalanka | szarlotka | wiśnia | 

pędzona | czarny bez | samogon

11 ,- / 120 ,- . Finlandia   

Chłopski Przepalak
Przepalanka & Tonic Schweppes 18  ,-

Chłopski Szarlotkowiec
Szarlotka & Tonic Schweppes 18  ,-
Gin & Tonic
Gibosns & Tonic Schweppes 22  ,-
Gin & Tonic London’s
London’s Gin & Tonic Schweppes 31 ,-
Cuba Libre
White Brugal Rum & Pepsi 22  ,-

22  ,-

Zamrożona ośmiornica
Kraken 0,04 l
Jagerbomb
Jagermeister & Rockstar

12  ,-

Wściekły Pies
Chłopska na ostro 13  ,-

Orzeźwiający spritzer 
(aperitivo/cytryna/wiśnia)
gazowany orzeźwiający drink
nabazie aperitivo i prosecco

26  ,-

ALKOHOLE
DRINKI WÓDKA

WINO GATUNKOWE

0,04 l/ 0,5l

0,04 l/but.

U CHŁOPA



Doritos
100 g

8  ,- 

Wszystkie piwa AMBER 11  ,- 

HAPPY HOURS
codziennie od 17:00 - do zamknięcia restauracji

DOBRA CENA

DOBRA CENA

Orzeźwiający spritzer (aperitivo/cytryna/wiśnia)
gazowany orzeźwiający drink na bazie aperitivo i prosecco

20  ,-

Gin & Tonic
Gbisons  & Tonic Schweppes 18  ,-

Cuba Libre
White Brugal Rum & Pepsi 18  ,-

Zupa (200 ml)
Drugie danie (500g)

dobierz kompot  (180 ml) do zestawu tylko za 

30 ,- 

5 ,- 

ZESTAW DNIA
dwudaniowy zestaw od godz. 13:00 od poniedziałku do piątku


