
Przystawki zimne
Cold appetizers

Befsztyk tatarski 37,-
Siekana cebula, ogórek, marynowane grzybki 

Beefsteak tartare, chopped gherkin, onion and marinated mushrooms

Deska serów „Polskie sery regionalne” 42,-
Plate of cheese: selection of Polish regional cheese

Deska wędlin „Polskie wędliny regionalne” 42,-
Plate of assorted meat products: selection of Polish regional meat 

Smalec po Bambersku 12,-
z klasycznym ogórkiem i pieczywem własnego wypieku 

Bamber lard with pickle and homemade bread

Przystawki ciepłe
Warm appetizers

Szare kluchy z kapustą 20,-
Regional dish: potato noodles served with sour cabbage

Pyra z gzikiem 16,-
Regional dish: boiled potato with cottage cheese

Bigos staropolski z grzybami i kiełbasą podany w chlebie 20,-
Old Polish “Bigos” a stewed dish made of sauerkraut fresh cabbage, meat and 

mushrooms served in bread

Kaszanka po bambersku podana z kapustą,  
boczkiem i musztardą 18,-

Bamber blood sausage served with sour cabbage, bacon and mustard

Zupy
Soups

“Ślepe Ryby” w chlebie 16,-
Regional soup “Ślepe Ryby” served in bread

Żurek w chlebie 18,-
Polish sour rye soup with cream and egg served in bread

Czernina podana z łazankami 19,-
Blood duck soup with noodles

Chłodnik z zielonego ogórka 12,-
Cold cucumber soup

Chłodnik z jajkiem 12,-
Cold beetroot soup with egg 

Rosół z gęsi z makaronem 12,-
(serwowany tylko w soboty i niedziele)

 Goose broth with pasta ( only served on Saturdays and Sundays)

Dania główne
Main dishes

Grillowany łosoś  marynowany w białym winie 52,-
Ryż, gotowane warzywa , sos śmietanowo-chrzanowy

Grilled salmon marinated in white wine, rice, boiled vegetables, horseradish-cream sauce

Pstrąg faszerowany 49,-  
Czosnek, pieczone ziemniaki, sałatka ze świeżych warzyw

Trout stuffed with garlic served with baked potatoes and a set of fresh vegetable salad

Kacze udko 40,-
Sos, modra kapusta, pyzy własnej roboty 

 Duck leg in gravy, red cabbage, homemade yeast dumplings

Połowa pieczonej kaczki 64,-
Sos, modra kapusta, pyzy własnej roboty 

Half of roasted duck in gravy, red cabbage, homemade yeast dumplings

Marynowana pieczona pierś z gęsi 52,-
Sos, modra kapusta, pyzy własnej roboty 

Marinated roasted goose breast in gravy, red cabbage and homemade yeast dumplings

Wątróbka po bambersku 35,-  
Jabłka, cebulka, majeranek, puree ziemniaczane, kapusta zasmażana 

Bamberka liver fried with apples, onions and marjoram, served with mashed potatoes 
and fried cabbage

Rolada z kurczaka 35,-
 faszerowana regionalnym serem Liliput i szpinakiem z sosem ziołowym, ziemniakami 

puree i  karmelizowaną marchewką 
Chicken roulade stuffed with regional Liliput cheese and spinach with herbal sauce, 

mashed potatoes and caramelized carrots

Sakiewka Bamberska 43,-
Grzyby, boczek, ziemniaki puree, sos grzybowy, sałatka ze świeżych warzyw

Bamberka poach stuffed with mushrooms and bacon, mushroom sauce, mashed 
potatoes and fresh vegetable salad
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Dania mączne
Flour dishes

Ręcznie robione pierogi ruskie (6 szt) 22,-
Okraszone masłem i cebulką 

Homemade Russian dumplings served with butter and onion

Ręcznie robione pierogi z dziczyzną (5 szt) 32,-
Sos z grzybów leśnych 

 Homemade dumplings stuffed with venison served with mushroom sauce

Poznańskie szagówki  własnego wyrobu 39,- 
Szarpana gęsina, buraczki, sos 

Homemade local gnocchi served with pulled goose in a gravy and beetroots

Sałatki
Salads

Sałatka Bamberska 39,-
 polędwiczki z gęsi podane na miksie sałat, z sosem z czarnej porzeczki  warzywami, 

ziołami, marynowaną gruszką, serem pleśniowym oraz grillowaną pyzą  
Bamberka salad: goose loins served with assorted lettuce, black currant, sauce 

vegetables, herbs, marinated pear,  blue cheese, and grilled yeast dumpling

Sałatka z łososiem na parze 37,-
 sałatami, świeżymi warzywami, sosem winegret oraz grillowaną pyzą 

Salad with steamed salmon, assorted lettuce, fresh vegetables, vinegret sauce and 
grilled  homemade yeast dumpling

Sałatka z grillowanym kurczakiem 29,-
sałatami, warzywami, sosem winegret oraz grillowaną pyzą

Salad with grilled chicken, assorted lettuce, vegetables, vinegret sauce and grilled 
homemade yeast dumpling

Desery 
Desserts

Bamberka na chmurce 22,-
lody waniliowe z bitą śmietana i bezą 

Bamberka on a cloud: vanilla ice cream, whipped cream and meringue

Czekoladowy raj 25,- 
lody waniliowe z gęstą czekoladą w towarzystwie bitej śmietany 

Chocolate paradise: vanilla ice cream and with thick chocolate with whipped cream

W malinowym chruśniaku 22,-
lody waniliowe z sosem z gorących malin i bitą śmietaną

In raspberry thicket: vanilla ice cream with hot raspberries sauce and whipped cream  

Szarlotka na ciepło własnego wypieku z lodami waniliowymi
i bitą śmietaną  20,-

Homemade warm apple pie served with vanilla ice cream and whipped cream

Ciasto czekoladowe własnego wypieku  18,-             
  Homemade chocolate cake

Schabowy XL panierowany 36,-
Ziemniaki puree, kapusta zasmażana 

Breaded pork chop XL, mashed potatoes and fried cabbage

Zraz zawijany z polędwicy wieprzowej 40,-
Sos, pyzy, modra kapusta 

Tenderloin Pork Roulade in gravy, red cabbage and homemade yeast dumplings

Polędwiczki wieprzowe 40,-  
Pieczone ziemniaki, karmelizowana marchewka, sos pieprzowy 

Pork tenderloin in pepper sauce served with baked potatoes and caramelized carrots

Bamber Burger z szarpaną gęsiną 32,-
Szarpana gęsina w grillowanej pyzie własnego wyrobu, puree z modrej kapusty, 

prażona cebula , pieczone ziemniaki
Bamber Burger with Pulled Goose Pulled goose meat in homemade grilled dumplings, 

red cabbage puree, roasted onions, baked potatoes

„Ajsbana” Golonka po bawarsku 43,-
 podana z pieczonymi ziemniakami, kapustą zasmażaną, chrzanem i musztardą 

Bavarian knuckle served with baked potatoes, fried cabbage, horseradish and mustard

Dania z grilla
Grilled dishes

Bamberskie specjały do piwa dla 2 osób 89,-
Podane na desce grillowane mięsa (karkówka,  schab, skrzydełka, pierś  z kurczaka, 
kabanosy, kiełbasa z cebulką, boczek) w towarzystwie pieczonych ziemniaków, sosów 

(czosnkowy, ostry, barbeque) oraz warzyw w marynacie
Bamberka’s special (for two person): grilled meat plate (pork neck, pork chop, chicken 
wings, chicken breast , dry sausage, sausage with onion, bacon) with baked potatoes, 

sauces (garlic sauce, hot sauce, barbecue sauce) and marinated vegetables

Żeberka XXL grillowane podawane z zapiekanymi ziemniakami, 
kapustą zasmażaną oraz sosem barbeque 52,-

Grilled ribs XXL served with baked potatoes, fried cabbage and barbecue sauce

 Karkówka po bambersku z grilla z zapiekanymi ziemniakami 
zestawem świeżych warzyw oraz sosem ostrym 34,-

Bamber grilled neck pork with baked potatoes, fresh vegetable 
salad and hot sauce
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