Specjalnością Restauracji i Hotelu Libero jest niewątpliwie
Karp milicki zwany Królewskim.
Pochodzi on z największego w Europie kompleksu stawów
rybnych z okolic Milicza i Żmigrodu, gdzie karpie
hodowane są od 800 lat.
Poprzez zastosowanie nagrodzonej, innowacyjnej
technologii wytwarzania z karpi z "bezostnych" filetów,
możemy pochwalić się naszym specjałem
- "Karpiem po milicku" bez ości.
Wraz z towarzyszącym mu amforowym winem, które jest
produkowane według przepisu starożytnych, stanowi ucztę
dla podniebienia.

Przystawki
Starters

Torcik szpinakowy podany z sosem kurkowym

16,00 zł

Carpaccio wołowe

27,00 zł

(rukola, capary, parmezan, sos balsamico)

Krewetki z patelni z czosnkiem, natką, chili

27,00 zł

Tatar z polędwicy siekany

30,00 zł

(krojone pikle, musztarda, grzanki)

Zupy
Soups

Rosół z trzech mięs i makaronem domowym

14,00 zł

Krem szparagowy z grzankami lub groszkiem ptysiowym

16,00 zł

Zupa grzybowa z kluseczkami lanymi

15,00 zł

Zupa rybna z karpia milickiego z koprem włoskim

14,00 zł

Dania Główne
Main courses

Mięsne
Meat

Policzek wołowy z puree i buraczkami zasmażanymi

36,00 zł

Kotlet schabowy z ziemniakami i zasmażaną kapustą

32,00 zł

Grillowany filet drobiowy podany z kluskami panierowanymi i
sosem kurkowym

32,00 zł

Rolada wołowa serwowana z kluskami śą
l skimi i modrą kapustą

35,00 zł

Stek z polędwicy wołowej w sosie z pieprzu zielonego podany z
frytkami stekowymi i mixem sałat

68,00 zł

Polędwiczka wieprzowa podana z ziemniakami i zasmażaną kapustą 35,00 zł

Wegetariańskie
Veg.

Pierogi ruskie ze smażoną cebulką lub śmietaną

20,00 zł

Naleśniki ala Gundel ze szpinakiem i sosem z pomidorów

23,00 zł

Naleśniki z serem podsmażane na masełku

17,00 zł

Rybne
Fish

Filet z „Karpia po Milicku” na fasolce szparagowej, puree
ziemniaczane

35,00 zł

Filet z „Karpia Milickiego” zapiekany z podgrzybkami,
z sosem śmietanowo-koperkowym i puree ziemniaczanym

42,00 zł

Sandacz z pestkach dyni z puree ziemniaczanym i mix sałat

34,00 zł

Makarony
Pasta

Tagiatelle z kurczakiem i podgrzybkami

32,00 zł

Czarny makaron z krewetkami w sosie śmietanowym z ostrą
papryczką chili i pomidorkami koktajlowymi

36,00 zł

Spaghetti Carbonara

30,00 zł

(makaron włoski, bekon, szalotka, śmietana)

Sałatki
Salads

Sałatka Szefa Kuchni

26,00 zł

(mix sałat, tuńczyk, pomidorki koktajlowe, cebula czerwona, papryka,
ogórek, fasola czerwona z dipem vinegrette)

Sałatka "Grecka" ze świeżych warzyw z fetą i dressingiem "Vinegrette" 24,00 zł
Sałatka "Cesar" z pieczonym na grillu filetem kurczaka

30,00 zł

(sałata, świeże i suszone pomidory, tarty parmezan, grzanki, dressing „cesar”)

Menu dziecię ce
Kids Menu

Nuggetsy z frytkami i zieloną sałatką

20,00 zł

Ryba (Sandacz) z frytkami i mix sałat

20,00 zł

Dodatki
Side dishes

Pieczywo z masłem

5,00 zł

Sos pieczeniowy

5,00 zł

Sos czosnkowy

5,00 zł

Surówka ze świeżej kapusty / buraczków / marchewki z jabłkiem /
mix sałat
7,00 zł
Zestaw 3 surówek

15,00 zł

Ziemniaki z wody

7,00 zł

Ryż na sypko

7,00 zł

Puree ziemniaczane

7,00 zł

Frytki

8,00 zł

Kluski śą
l skie

7,00 zł

Desery
Desserts

Lody waniliowe z gorącymi malinami

17,00 zł

Lody bakaliowe z bitą śmietaną

17,00 zł

Panna Cotta

16,00 zł

Naleśniki z serem na słodko

17,00 zł

Ciasto dnia

16,00 zł

Francuskie ciasto czekoladowe „Gâteaux au chocolate”

18,00 zł

Menu Grupowe
(10 osób lub powyżej)
Zupa dnia
10,00 zł
Drugie danie
Kotlet schabowy z ziemniakami i surówką

30,00 zł

Gulasz wołowy z ziemniakami lub z chlebem

30,00 zł

Podudzie z kurczaka w sosie aromatycznym

(z sezamem, sałatką z rukoli, serem fetą, suszonymi pomidorami, frytki)

30,00 zł

35,00 zł

Zestaw 2-daniowy

Menu Dziecięce
Kids Menu

Nuggetsy z frytkami i zieloną sałatką

20,00 zł

Ryba (Sandacz), frytki i sałatka

20,00 zł

