MENU
Dzień dobry Bonjour Hello Hola Ciao Guten Tag Hallo Ola

•PRZYSTAWKI•

•MAKARONY•

Tatar z łososia (100g)na ogórkowej rozecie z koperkiem i
sosem musztardowym „dijon” ……………………………………..22zł

200g

Świeżo mielony tatar wołowy (120g) z krojonymi drobno
piklami, pszennymi tostami i sałatką ze świeżych warzyw z
sosem ziołowym ………………………………………………………………28zł
Carpaccio wołowe(100g) z dodatkami …………………………….25zł
Śledź bałtycki (120g) marynowany w czerwonym winie z
przyprawami korzennymi, czerwoną cebulą, śliwką i grzanką z
chleba………………………………………………………………………………15zł

Makaron tagliatelle z kurczakiem, szpinakiem i suszonymi
pomidorami w sosie śmietanowym………………………………….23zł
Czarny makaron z krewetkami (6szt) w sosie z ostrej
papryczki chili…………………………………………………………………..27zł
Makaron penne z kurkami w sosie śmietanowym z
parmezanem…………………………………………………………………….25zł
Linguine „Aglio di olio” na oliwie z oliwek, pieczonym
czosnkiem i świeża natką pietruszki………………………………….16zł

grillowanych warzyw i sosu koperkowego oraz sosu z zielonej
sałaty……………………………………………………………………………….32zł
Sandacz z patelni (120g) saute z prażoną kaszą gryczaną,
szpinakiem, sosem kurkowym, ozdobiony musem jabłkowocytrynowym ………………………………………………………..…………..39zł

•NAPOJE ZIMNE•
Coca-Cola, Fanta, Tonic, Sprite (0,2l)…………………..………….…6zł
Woda mineralna „Kropla Beskidu” gazowana i niegazowana
(0,33l)………………………………………………….……………………………..5zł
Soki owocowe „Cappy” (0,25l)
pomarańczowy, jabłkowy, z czarnej porzeczki,

•DODATKI•

wieloowocowy, grapefruitowy, pomidorowy ………….………..6zł

Zestaw surówek 150g………………………………………………………..7zł

Nestea (0,25l)…………………………………………………………………….6zł

Bukiet warzyw na gorąco 150g….……………………………………..7zł

Redbull (0,2l)…………………………………………………………….………9zł

Kluski śląskie 150g.……………………………………………………………7zł

•PRZYSTAWKI CIEPŁE •
Krewetki tygrysie(6szt) smażone w ciście „tempura” z
warzywami orientalnymi z czosnkiem i świeżym imbirem
…………………………………………………………………………………………27zł
Pierogi z kaczką (6szt)...……………………………………………………15zł
Pierogi ruskie (6szt) …………………………………………………………15zł

•SAŁATKI•
200g
Sałatka „Cezar” z pieczonym na grillu filetem z kurczaka na
sałacie z dressingiem „Cezar” ze świeżymi i suszonymi
pomidorami, tartym parmezanem i czosnkowymi
grzankami…………………………………………………………………………21zł
Mix sałat ze świeżymi warzywami i pieczonym łososiem z
sosem bazyliowo-cytrynowym………………………………………….25zł
Sałatka „Szopska” ze świeżymi warzywami, dresingiem
balsamicznym i kozim serem ……………………………………………19zł

•ZUPY•
250ml

Zupa rybna z koprem włoskim i szafranem………………..…….13zł
Tradycyjny rosół z makaronem……………………………...………...8zł
Barszcz z kołdunami……………………………………………………..….10zł
Pomidorowa z dodatkiem słodkiej śmietany serwowana z
ryżem lub makaronem ………………………………………………………8zł

•DANIA GŁÓWNE•
Stek z marynowanej w ziołach polędwicy wołowej (150g), na
duszonych w winie warzywach z jarmużem i czerwona cebulą,
z opiekanymi ziemniakami i sosem z zielonego
pieprzu……………………………………………………………………………..49zł
Kaczka pieczona po milicku (400g), z duszoną dynią i śliwką,
w towarzystwie karmelizowanych buraków i chrzanowych
ziemniaków puree…………………………………………………………….42zł
Tradycyjny kotlet schabowy (160g) z zasmażaną kapustą i
wiosenną sałatką z winegretem i ziemniakami …………………28zł
Pieczona polędwiczka wieprzowa (120g) z sosem myśliwskim,
fasolką szparagową z boczkiem, sosem maślanym i kluskami
ziemniaczanymi………………………………………………………………..36zł
Pierś z kurczaka (120g) faszerowana suszonymi pomidorami,
orzechami i kozim serem, podana na puree z zielonego
groszku, sosem pomidorowym i zielonej sałaty ……………….26zł

Frytki lub ziemniaki opiekane 100g…………….……………….…...7zł

•NAPOJE GORĄCE•

Puree ziemniaczane lub ziemniaki z wody 100g………………..6zł

Espresso…………………………………………………………..………………..6zł

Ryż 100g..………………………………………………………………….……….6zł

Podwójne espresso……………………………………………………………8zł

Pieczywo (2szt)…………………………………………………………………..4zł

Cappuccino………………………………………………………………………..9zł

Grzanki czosnkowe(2szt)……………………………………………………4zł

Kawa latte………………………………………………………………………….9zł
Kawa po amerykańsku………………………………..…………………….7zł

•DESERY•

Herbata Lipton……………………………………………………………….….6zł

Flambirowane naleśniki Crepes Suzette (2szt) z sosem
pomarańczowym, brandy i miętą ozobione musami
owocowymi i bitą śmietaną………………………………………………18zł

Herbata smakowa Lipton…………………………………………………..6zł

Szarlotka domowa z lodem waniliowym i orzechami ……..12zł
Mus brzoskwiniowy ……………………………..…………………………..8zł
Lody na gorących malinach……..…..………………………………….18zł
WAŻNE

•MENU DLA DZIECI•
•RYBY•
Filet z karpia (120g) milickiego podany na marchewkowym
puree z czarnuszką, sosem chrzanowym, duszonym selerem i
chipsem z jarmużu……………………………………………………………28zł
Stek z łososia (120g) pieczony z migdałami i gorczycą, podany
na puree z selera, sosem maślanym, karmelizowaną cebulą i
warzywami blanszowanymi na maśle……………………………….39zł
Pstrąg pieczony (120g) z masłem czosnkowym na
chrzanowym puree ziemniaczanym, w towarzystwie

Fileciki z kurczaka „Boba Budowniczego” 120g serwowane z
frytkami i surówką z marchewki ….…….…………………………….15zł
Misiowe naleśniczki (2szt)z twarożkiem waniliowym i polewą
truskawkową……………………………………………………………………13zł
Lody mieszane…………………………………………………………………10zł

Zgodnie z zarządzeniem (EU) No 1169/2011 obowiązującym od 13 grudnia
2014 roku pragniemy poinformować o możliwych alergenach, będących
składnikami potraw serwowanych przez naszą restaurację.
Substancje lub produkty powodujące alergię lub reakcję nietolerancji:
Zboża zawierające gluten - pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub
ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne.
Skorupiaki i produkty pochodne. Jaja i produkty pochodne. Ryby i produkty
pochodne. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne.
Soja i produkty pochodne. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą).
Orzechy - migdały, orzechy laskowe, włoskie, nerkowca, pekan, brazylijskie,
pistacje, makadamia lub Queensland i produkty pochodne.
Seler i produkty pochodne.
Gorczyca i produkty pochodne.
Nasiona sezamu i produkty pochodne.
Dwutlenek siarki i siarczyny.
Łubin i produkty pochodne.
Mięczaki i produkty pochodne.

KARTA WIN I ALKOHOLI
PIWO LANE

GIN/RUM

LECH 0,5l ………………………………………………………………………………7zł

Gin Polish..……………………………………………………………..…………………8zł

LECH 0,3l ……………………………………………………………………………5,5zł

Bacardi Lomon ………………………………………………………………………..13zł

PIWO BUTELKOWE

Bacardi Superior ..……………………………………………………………………13zł

ŻYWIEC 0,5l……………………………………………………………………………7zł

Malibu………..……………………………………………………………………………..8zł

LECH PREMIUM 0,5l……………………………..……………………………....7zł

Tequila Camino Red ………..………………………………………………………11zł

40ml

TYSKIE 0,5l…………………………………………………………………………..…7zł
PAULANER 0,4l………………………………………………..…………….………9zł
WARKA0,5l…………………………………………………………………..………..7zł
LECH FREE 0,33l………………………………………..………….…………..5,50zł
LOKALNE – NEPOMUCEN0,5l………………………………………………10zł

WÓDKI

40ml

/

0,5l

Absolut………………………………………………….………………….…..7zł / 60zł
Finlandia………………………………………………….…………...………7zł / 60zł
Bols………………………………………………….……………………………5zł / 50zł

0,75l

Żubrówka………………………………………………….…………...……..5zł / 50zł

Fontana Candida Frascati Wytrawne, Włochy…….…..10zł / 49zł

Żołądkowa gorzka…………………………………….…………….……..5zł / 50zł

WINA BIAŁE

150ml

/

Marlborough Bay Sauvinion Blanc Półwytrawne, Nowa
Zelandia…………………………………………………………………..10zł / 49zł
Zibibbo Liquoroso Słodkie, Włochy………………..……..…10zł / 49zł
15th Hill Winnica Anna Johanniter, Solaris Wytrawne,
Krośnice……………………………………….……………………….…..…8zł / 40zł

BRANDY

40ml

Metaxa 5*…………..……………………………………….…………………………..14zł
Metaxa 7*…………..……………………………………….…………………………..22zł
Napoleon…………..……………………………………….………………………….…12zł
Stock 84…………..……………………………………….……………………….…..…10zł

WINA CZERWONE

150ml

/

0,75l

Byzantium Primitivo Wytrawne, Włochy………………….12zł / 59zł
Montepulciano D'Abruzzo Riserva Tor Del Colle Wytrawne,
Włochy……………………………………………………………..………10zł / 49zł
15th Hill Winnica Anna Rondo, Cabernet Cortis, Regent
Wytrawne, Krośnice……………………..…………………………… 8zł / 40zł

WHISKY

40ml

/

0,5l

Johnny Walker Black…………..………..………….…………………15zł / 150 zł
Johnny Walker Red…………..………..………….………………...…12zł / 100 zł
Ballantine’s…………..………..………….………………………………..12zł /100 zł
Jim Beam………..………..…………………………..……………….……12zł / 100 zł

WINO DOMU

150ml

/

1l

Los Pagos Cabernet Sauvignon wytrawne……………….….8zł / 40 zł

Jack Daniels…………..………..…………………………..………………15zł / 150 zł
Chivas…………..………..…………………………..…………………….….16zł /160 zł

WINA MUSUJĄCE
DRINKI
Proseco………………………………………………………………………...

50zł

200ml

Tequila Sunrise (tequila, sok pomarańczowy, grenadina).….………..…15zł
Blue Lagoon (wódka, blue curacao, sprite)..….…………….….…………….15zł

APERITIF
Campari……………………………………………………………………40ml / 10zł
Martini Dry……………………………………………………………….100ml / 8zł
Martini Bianco………………………………………………..………..100ml / 8zł

Cosmopolitan (wódka, sok żurawinowy, sok z limonki)…………………….15zł

MENU

