Zamów
ONLINE
kliknij

Specjał szefa kuchni
Codziennie
zupa, II-danie
Poniedziałek – piątek 16zł
Sobota 18zł
Niedziela 24zł

- Sałatki Sałatka z grillowanym kurczakiem deluxe

23,00 zł

Sałatka z pieczonym łososiem

23,00 zł

Pierś z kurczaka (100g), mix sałat, jajko, pomidor, cebula, boczek, pieczarki sos czosnkowy

Pieczony łosoś (100g), awokado, ogórek, pomidor, mix sałat, sos vinegrette

- Zupy Zupa sezonowa

300ml

10,00 zł

Tradycyjny polski rosół domowy z makaronem

9,00zł

Żur staropolski na zakwasie

10,00 zł

Czerwony barszcz z uszkami lub krokietem

9,00 zł

Flaczki wołowe po staropolsku

12,00 zł

Podany z białą kiełbasą i jajkiem

- Menu dla najmłodszych Zupa pomidorowa (300ml)

9,00 zł

Paluszki drobiowe (100g)

15,00 zł

Pierogi na słodko polane masłem

9,00 zł

Na bulionie z mięsa i warzyw, podana z makaronem

W chrupiącej panierce panko, podane z frytkami i surówką z marchwi i jabłka

Domowe pierogi z serem (6 sztuk)

Naleśniki z aksamitnym serkiem

Naleśniki (2 szt), podane z musem truskawkowym i bitą śmietaną

14,00 zł

- Menu wegetariańskie Gnocchi z grzybami(300g)

20,00 zł

Placki ziemniaczane (300g)

20,00 zł

Podane w sosie śmietanowo serowym z parmezanem i rukolą

Zapiekane z kurkami w śmietanie

- Dania Główne Z wieprzowiny
Kotlet schabowy po polsku

23,00 zł,

Żeberka wieprzowe pieczone do miękkości

30,00 zł

Chrupiące placki ziemniaczene po starpolsku

23,00 zł

Polędwiczka przygotowana metodą sous-vide

34,00 zł

Schab z pieczarkami i pomidorami suszonymi

25,00 zł

podany z zasmażaną kapustą oraz ziemniakami 130g/200g/200g

Podane z ziemniakami opiekanymi w aromacie wędzonej papryki z kapustą zasmażaną 300g/150g/150g

Podane z gulaszem, kwaśną śmietaną, zestawem surówek ze świeżych warzyw 200g/300g/150g

Podana z kurkami duszonymi w śmietanie, zapiekanką tysiąca liści z ziemniaków oraz sałatką z
buraczków z korniszonem 150g/200g/150g

Zapiekany z mozzarellą, podany na miksie sałat z ziemniakami opiekanymi z czosnkiem i rozmarynem oraz
sosem czosnkowym

- Dania Główne Z drobiu
Pierś z kurczaka w chrupiącej panierce

22,00zł

Devolay z masłem czosnkowym

24,00 zł

Podana z frytkami obsypanymi mieszanką przypraw i zestawem surówek ze świeżych warzyw
150g/150g/150g

Podany z frytkami oraz, sałatka ze świeżych warzyw ze śmietaną 150g/150g/150g

Pierś z kurczaka przygotowana metodą sous-vide

26,00 zł

Podana z warzywami grilowanymi, remuladą, ziemniakami opiekanymi, sałątką ze świezych
warzyw i masłem ziołowym 150g/100g/150g/100g

- Ryby Stek z łososia

34,00 zł

Podany z granitą chrzanową, ziemniakami opiekanymi i sałątką z awokado z sosem vinegrette
150g/150g/100g

- Pierogi i Makarony Pierogi ruskie okraszone boczkiem i cebulą (10 szt)

12,00 zł

Pierogi z mięsem okraszone boczkiem i cebulą (10 szt)

14,00 zł

Pierogi z wędzonym serem, żurawiną i ziemniakami,
podawane z pieczarkami, szpinakiem oraz pomidorkami z patelni (10 szt)

14,00 zł

Pierogi z kaszą, twarogiem i wędzonym boczkiem
Podane z musem cebulowym i tymiankiem (10 szt)

14,00zł

Tagiatelle z kurczakiem i szpinakiem
Podane z pomidorkami w sosie śmietanowym z parmezanem i rukolą, 350g

21,00zł

strefa
Street food
Burger Szefa

22,00zł

Mięso wołowe 200g, sałata, bekon, mozzarella, piklowana cebula, korniszon, sos
koktajlowy, frytki

WYPAS Burger

30,00zł

Mięso wołowe 2 x 200g – 2 kotlety, sałata, bekon, mozzarella, piklowana cebula,
korniszon, sos koktajlowy, frytki

Kurczak Burger

22,00zł

VEGEBURGER

22,00zł

Mięso drobiowe200g, sałata, remulada, pomidor, piklowana cebula, korniszon,
rukolą

Kotlet warzywny 150g, pomidor pieczony, bryndza, piklowana cukinia, sos
czosnkowy,

Kanapka z mostkIEM woloWYM
Mostek wołowy (150g), rukola, frytki z batatów, bułka pszenna
Sos musztardowy

Tortilla z kurczakiem

25,00zł

18,00zł

Kurczak 150g, mix sałat, smażony boczek, parmezan, sos czosnkowy

Tortilla fit

18,00zł

Kurczak grillowany, awokado, pomidor, mix sałat, sos miodowo – musztardowy

Tortilla wegetarianska

17,00zł

Mix sałat, piklowana cebula, ser feta, vinegrette, awokado, pomidor, ogórek

Gyros Drobiowy

22,00zł

Mięso drobiowe 150g, cebula, papryka, pieczarki, mozzarella, frytki

PIZZA
Pizza z miesem wolowym

25 zł

Sos curry, mieso wolowe, ser, pomidor, cebula, korniszon, jalapeno, rukolą

Pizza z pieczarkami i gorgonzola

25 zł

Sos pomidorowy, Wloskie orzechy, gorgonzola, piklowana cukinia, grzyby

Pizza wloska

26 zł

Sos pomidorowy, ser, szynka hiszpanska, oliwki, rukola,
pomidorek koktajlowy

Pizza firmowa

25 zł

Sos śmietanowy, ser, boczek, kiełbasa wiejska, pieczarki, cebula

Pizza z serem wedzonym i zurawina

25 zł

Sos pomidorowy, ser, boczek, cebula, ser wedzony, konfitura z żurawiny

Pizza z kiszona kapusta

25 zł

Sos pomidorowy, ser, kiszona kapusta, wedzonka, bryndza

Pizza z powidlem sliwkowym

26 zł

Sos pomidorowy, powidło sliwkowe, szynka serano, mozzarella, twaróg,
czerwona cebula, chilli

Pizza z kurczakiem i suszonym pomidorem

25 zł

Sos pomidorowy, kurczak, pieczarki, cebula czerwona, suszony pomidor, szpinak

Kompozycja własna
Podstawa – ciasto, sos, ser
18
Dodatki – szynka, pieczarki, cebula, kiełbasa wiejska, boczek,
papryka, kukurydza
Wszystkie pizze 30 cm
Sos czosnkowy w cenie

zł

3 zł każdy

- Sklepik firmowy Gołąbki mięsne / szt
Gołąbki vege / szt
Krokiet z mięsem / szt
Krokiet z kapustą / szt
Kluski śląskie / 10 szt
Kluseczki gnocchi / 20 szt
Ciasteczka ręcznie robione / kg
300g
Pierogi ruskie – 6,50 zł
Pierogi z kapustą – 6,50 zł
Pierogi z kapustą i grzybami– 7,5 zł
Pierogi z serem na słodko – 7,5 zł
Pierogi z mięsem – 7,5 zł
Uszka z mięsem – 12 zł
Uszka z grzybami – 12 zł

5,00 zł
5,00 zł
4,50 zł
4,50 zł
3,00 zł
5,00 zł
28,00 zł
1 KG
Pierogi ruskie – 20 zł
Pierogi z kapustą – 21 zł
Pierogi z serem na słodko - 22 zł

