Wakacyjna Karta Menu
Przystawki
Roladka z kaczki z żurawiną na sałatce (90g)…………………………………………………… 12
Carpaccio z jelenia z oliwą truflową, rukolą i serem (90g) ………………………………….. 20
Klasyczny tatar wołowy(100g)…………………………………………………………………….. 29
Krewetki Scampi (5 szt.) ……………………………………………………………………….…. 30

zł
zł
zł
zł

Sałatki
Sałatka grecka (350g) ….……………………………………………………………………….…… 20 zł
Sałatka z kurczakiem i jajkiem (350g)……………………………………………………………. 25 zł
Pasta
Klasyczne spaghetti bolognese z mięsem wołowym (450g) …………………………………... 22 zł
Makaron penne w sosie śmietanowym z jajkiem, wędzonym boczkiem i parmezan (450g) 25 zł
Grillowany filet na tagliatelle w sosie kurkowym z parmezanem (170g)…….……………… 29 zł
Pierogi
Ruskie z wody z cebulką i śmietaną (10 szt.) ……………………………………………………. 18 zł
Mięsne z sosem pieczeniowym i szpinakiem (10 szt.) .…………………………………………. 21 zł
Zupy
Rosół z makaronem (350g) ….…………………..……………………………………………...….... 9 zł
Żurek z kiełbasą i jajkiem (350g) ……………………………………………………………..…… 10 zł
Domowa pomidorowa z makaronem (350g) ...………………………………………………..…. 10 zł
Chłodnik pomidorowy z kostkami sera pleśniowego (300g) ………….................................... 12 zł
Chrzanowa z jajkiem poche i chipsami z boczku (350g) ……………………………………… 13 zł
Dla dzieci
Panierowany dorsz z frytkami i sałatką Primavera (120g) …………………………………… 19 zł
Panierowany filecik z frytkami i sałatką Primavera (120g) .…………………………………... 19 zł
Dla wegetarian
Pomidory faszerowane warzywami na sosie z czerwonej cebuli (2 szt.)..…………………… 16 zł
Risotto na cukinii z sosem Alfredo (400g) …...…………………………………………………… 18 zł

Ryby i owoce morza
Dorsz w cukinii na sosie kurkowym z kalafiorem i opiekanymi ziemniakami (170g)…….. 35 zł
Halibut z pieca z ziemniakami i sałatką Primavera (170g)…………………………………..… 36 zł
Sandacz w śmietanie z marchewką imbirową z ziemniakami (170g)…….……………………. 45 zł
Potrawy mięsne
Pieczona karkówka w sosie pieczeniowym z zielonym pieprzem, pomidorami
i babką ziemniaczaną z grilla (130g)…………………………………………………………….. 28 zł
Klasyczny kotlet schabowy z mizerią i opiekanymi ziemniaczkami (150g) ……………… 25 zł
Schab z grilla i gołąbkiem z kaszy gryczanej, pomidorami na sosie borowikowym (180g)... 32 zł
Polędwiczki wieprzowe w otulinie szynki parmeńskiej na sosie wiśniowo-jabłkowym
z placuszkami rosti i warzywami z wody (180g)…………………………………...……….…… 36 zł
Befsztyk wołowy z masłem czosnkowym z brokułami z wody i opiekanymi ziemniaczkami
(180g)………………………………………………………………………………………………….. 55 zł
Desery
Puchar lodów z owocami i śmietaną (150g) …………………………………………………… 15 zł
Panna Cotta z sorbetem malinowym (100g) ……………………………………………………. 10 zł
Naleśniki z serem i owocami (2 szt.) …….……….…………………………………………...… 10 zł
Szarlotka z gałką lodów cynamonowych (150g) ………………………………………………. 12 zł
Napoje i alkohole (wybrane)
Dzbanek wody mineralnej …………………………………………………………………………. 10 zł
Dzbanek soku owocowego ……………………………………………………………………….... 14 zł
Kawa mrożona ……………………………………………………………………………………… 15 zł
Shake śmietankowy / czekoladowy ……………………………………………………………… 15 zł
Piwo regionalne Browar Sandomierz …………………………………………………………….. 15 zł
Piwo Okocim 0,0%, Radler – butelka …………………………………………………………….… 7 zł
Piwo Carlsberg, Tyskie, Żywiec, Lech, Karmi – butelka …………………………………….… 8 zł
Piwo Okocim – lane ……………………………………………………………………………..…. 8 zł
Piwo Somersby – butelka …………………………………………….……………...………….… 10 zł
Piwo Okocim Lager Brzeski, Dunkel, Kwartet Chmielowy– butelka……………………….… 12 zł
Wino regionalne Winnica Sandomierska (B/R/Cz) ……………… (150ml) 17 zł / (750 ml) 86 zł
Wino regionalne Winnica Płochockich (B/R/Cz) ………………….. (150ml) 19 zł / (750 ml) 86 zł
Wino bankietowe, Vin de Tradition Bordeaux, Francja (B/Cz)…………………….. (750 ml) 45 zł
Wino musujące, Abbazia Spumante Brut, Włochy…………………………………….. (750 ml) 45 zł
Pełna oferta napoi i alkoholi dostępna u kelnera

