Na najbliższy czas obostrzeń związanych z koronawirusem, proponujemy nasze dania
z odbiorem osobistym lub dowozem.
Zamówienia prosimy składać telefonicznie pod nr 32 22 14 048 w godzinach: 12.00 – 19.00.
Minimalna wartość zamówienia z dowozem 80,00 zł.
W obrębie 10 km dowóz gratis, powyżej 10 km dowóz - 10 zł.

SAŁATKI
SAŁATKA Z INDYKIEM SOUS-VIDE 25,00 zł
karmelizowany filet z indyka, mix sałat, świeży szpinak, pomidorki, winogrono, granat,
orzechy włoskie, kiełki, autorski sos jogurtowo-majonezowy, pieczywo własnego wypieku

SAŁATKA Z KREWETKAMI 24,00 zł
krewetki smażone na masełku czosnkowym, mix sałat, ogórek, pomidor,
orzeszki ziemne, sezam, pieczywo własnego wypieku

ZUPY
ZUPA (KREM) CEBULOWA z grzankami i żółtym serem 12,00 zł
ROSÓŁ domowy z makaronem ręcznie robionym 11,00 zł
ŻUREK z kiełbasą i jajkiem 14,00 zł

DANIA GŁÓWNE
POLICZKI WOŁOWE duszone w sosie własnym, kluski ziemniaczane,
blanszowane warzywa (marchewka, pietruszka, seler) 41,00 zł
KOTLET DE VOLAILLE z masłem czosnkowym, frytki belgijskie, zestaw surówek 35,00 zł
PĘCZOTTO z leśnymi grzybami i dynią, spaghetti z cukinii
z suszonym pomidorem, mix sałat, sos vinegrette 25,00 zł
POLĘDWICZKA WIEPRZOWA sous-vide z borowikami w śmietanie, kluski ziemniaczane,
sałatka z kapusty białej, przez nas kiszonej 36,00 zł
ROLADA ŚLĄSKA WOŁOWA kluski ziemniaczane, sos, czerwona kapusta 42,00 zł
ŁOSOŚ GRILLOWANY szpinak duszony z czosnkiem, chipsy z parmezanu, frytki belgijskie 47,00 zł
PLACEK PO WĘGIERSKU z gulaszem wołowym 28,00 zł
BACON BURGER z frytkami belgijskimi 26,00 zł
(bułka pszenna, wołowina, chrupiący boczek, cheddar, sałata,
pomidor, ogórek konserwowy, cebula)

PIEROGI RUSKIE smażone z krążkami cebuli i chrupiącym boczkiem na szpinaku 18,00 zł

ZESTAWY DZIECIĘCE
NUGGETSY Z KURCZAKA z frytkami i surówką z marchewki z owocami 21,00 zł
ZRAZIK WIEPRZOWO-WOŁOWY w sosie 21,00 zł
z kluseczkami ziemniaczanymi i sałatką z kapusty czerwonej

DESERY
BEZA PAVLOVA 14,00 zł
z bitą śmietaną, owocami sezonowymi i sosem malinowym własnej produkcji

ZŁOTA JESIEŃ 13,00 zł
konfiturowana renkloda z nutą Amaretto, brzoskwinia, kruszonka, prażone płatki migdałów, bita śmietana

