MENU WAKACJE 2018
ZUPY
ROSÓŁ DOMOWY z makaronem i warzywami

10 zł

ZUPA DNIA /o szczegóły pytaj kelnera/

12 zł

PRZYSTAWKI
CARPACCIO Z BURAKA Z RUKOLĄ , serem kozim, kaparami, prażonymi
pestkami dyni i sosem z miodu i limonki

14 zł

SMAŻONY CZESKI SER, podany z grillowaną brzoskwinią,
sałatą i sosem żurawinowym

22 zł

SAŁATY
SAŁATA Z SOSEM CEZAR /grillowany kurczak, sałata, bekon, grzanki,
pomidory, ser Grana Padano, sos Cezar z anchovies/

25 zł

DANIA GŁÓWNE
CHEESEBURGER z polskiej wołowiny z chipsem z bekonu, serem cheddar,
cebulą, sałatą i pomidorem, podany z frytkami steakhouse,
sosem własnej roboty i sałatką COLESŁAW

32 zł

CZECHBURGER ze smażonym serem, sosem tatarskim, sałatą,
frytkami steakhouse i sałatką COLESŁAW

27 zł

GRILLOWANY ANTRYKOT WOŁOWY z masłem pieprzowo-estragonowym,
podany z pieczonym ziemniakiem, grillowanymi warzywami i kukurydzą

39 zł

GRILLOWANA PIERŚ Z KURCZAKA, podana z kremowym sosem z kurek
i ziemniaczanym puree oraz fasolką szparagową z boczkiem

32 zł

POLICZEK WOŁOWY długo duszony w sosie własnym, podany z puree
ziemniaczanym, sałatką z marynowanego buraka i rukoli

42 zł

RYBY
PIECZONY PSTRĄG, podany z grillowaną cytryną, masłem koperkowoczosnkowym, grubymi frytkami i surówką z białej kapusty
DORSZ W CZARNYM SEZAMIE, podany na risotto z groszkiem zielonym,
dynią i pesto z rukoli

32 zł
34 zł

MAKARONY
MAKARON DNIA / o szczegóły prosimy pytać kelnera /

23 zł

RAVIOLI ZE SZPINAKIEM I RICOTTĄ w sosie szpinakowym z boczkiem

24 zł

GNOCCHI z serem gorgonzola, orzechami włoskimi i rukolą

20 zł

NALEŚNIKI FRANCUSKIE NA SŁODKO I NA SŁONO
NALEŚNIK BURITTO z farszem mięsnym, warzywami,
serem i sosem meksykańskim

18 zł

NALEŚNIK Z SZYNKĄ, serem, szynką i jajkiem sadzonym

14 zł

NALEŚNIK z jabłkami prażonymi, lodami waniliowymi,
sosem czekoladowymi i bitą śmietaną

15 zł

NALEŚNIK z dżemem domowej roboty

12 zł

NALEŚNIK z cukrem pudrem

10 zł

DESERY
SERNIK z białą czekoladą, podany z sorbetem z malin i musem owocowym

16 zł

BEZA KAWOWA z serkiem mascarpone i świeżymi owocami

16 zł
13 zł
11 zł

MENU DZIECIĘCE
DZIECIĘCY ROSÓŁ z makaronem

10 ZŁ

PANIEROWANE kawałki kurczaka z frytkami i
keczupem

17 ZL

MAKARON z sosem pomidorowym
i klopsikami wieprzowymi

15 ZŁ

DESER LODOWY dla dzieci

15 ZŁ

NAPOJE GORĄCE I KAWOWE
Herbata
Kawa espresso
Podwójne espresso
Podwójne espresso ze spienionym mlekiem
Kawa czarna
Kawa cappuccino
Kawa latte
KAWA MROŻONA: espresso, lody waniliowe, lód, bita śmietana,
mleko, syrop smakowy
FRAPPUCCINO: espresso, syrop smakowy, spienione mleko, lód

Menu
herbaciane
6 zł
10 zł
12 zł
6 zł
8 zł
10 zł
13 zł
11 zł

NAPOJE ZIMNE I ALKOHOLOWE
Woda mineralna 0,33 l
Sok cappy, cola, fanta, sprite, tonic, nestea
Domowy kompot
Lemoniada
Piwo Kozel 0,5l/0,3l
Wino domu 125 ml /lampka/
Wino domu 250 ml /mała karafka/
Wino domu 500 ml /duża karafka/
Prossecco
Scavi&Ray Hugo Apperitivo – wino białe aromatyzowane sokiem z kwiatów
czarnego bzu 200 ml
Scavi&Ray Sprizzione Aperitivo – wino aromatyzowane
o smaku gorzkich pomarańczy 200 ml

5 zł
6 zł
5 zł
10 zł
8 zł
8 zł
14 zł
25 zł
12 zł
12 zł
12 zł

