ZUPY

Rosół 10

Soups

Zupa Dnia 10

Polish chicken soup

Soup of the day

zupa meksykańska 15
mexican Soup

PRZEKASKI
Starters

Tatar Wołowy 25

śledzik w oleju z cebulką 15

Beef Tartare
Świeża wołowina podana z żółtkiem,
marynowanym ogórkiem, grzybkami i cebulką
Fresh beef served with egg yolk, pickled
cucumber, mushrooms and onion

herring in oil & onion

deska żuławskich wędlin lub serów 200g 29
SELECTION OF REGIONAL MEATS O CHEESES
mix 250g 35
oraz domowy smalec, świeże pieczywo i ogórki kiszone
and fresh bread, home-made lard and pickled cucumber

SAŁATKI
Salads

Grecka 22

Kurczak Grillowany 25

Greek Salad
Feta, sałata lodowa, pomidor, ogórek, cebula,
oliwki, sos jogurtowo-koperkowy
Feta cheese, iceberg lettuce, tomatoes,
cucumber, onion, olives, yogurt-dill sauce

Grilled Chicken Salad
Kurczak, sałata lodowa, pomidor, ogórek,
kukurydza, sezam, sos czosnkowy/vinegrete
Chicken, iceberg lettuce, tomatoes, cucumber,
corn, sesame seeds, garlic/vinegerete sauce

PIEROGI
Polish Dumplings

Ruskie 22

w/white Cheese & potatoes

z Mięsem 22

W/GROATS & GOAT CHEESE

Mix (3 rodzaje) 28
9 types mix 9 szt.

z Kaczką 25

w/meat

z Kaszą i kozim serem 25

(8 szt.)

w/duck

z Kapusta i grzybami 25
W/CABBAGE & MUSHROOMS

opiekane + 2 zł
fried + 2 zł
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DANIA MIESNE
Soczysta pierś z kurczaka 30

Meat Dishes

Broiled chicken breast

Karkówka z Grilla 30
Grilled pork neck

Tradycyjny kotlet schabowy 30
Traditional breaded pork chop

Nuggetsy z kurczaka z frytkami i surówką 20
chicken nuggets with french fries and salad

Pierś z kurczaka z suszonymi pomidorami 32
Chicken breast with sun-dried tomatoes

Polędwiczka wieprzowa z podgrzybkami 35
Pork loin stuffed with wild mushrooms

Kaczka po ŻuŁawsku 45
"Żuławy" style backed duck
Kaczka pieczona z jabłkami, podana z sosem żurawinowym (porcja 1/2 kaczki)
Baked duck with apples & cranberry sauce (portion 1/2 duck)

Danie specjalne (mini grill) 49

Special Dish "Mini BBQ"
Soczyste kawałki kurczaka i karkówka podana na mini grillu z opiekanymi ziemniakami, sałatką i zestawem sosów
Grilled chicken and pork neck served on a mini bbq grill with baked potatoes, salad and sauces

RYBY
FISH

Pstrąg z pieca 35

Baked trout with fresh herbs and butter

Łosoś z pieca 37
Baked salmon fillet

Smażone okonki z sosem holenderskim

39

fried small perches served with dutch sauce

WEGETARIAŃSKIE
Vegetarian Dishes

Makaron z Podgrzybkami 29

Tortilla ze szpinakiem 25

Wild mushrooms pasta

Tortilla wrap with spinach

DODATKI DO WYBORU
Side Dishes Included

ziemniaki gotowane / pieczone/ frytki / kasza gryczana
boiled / baked potatoes / french fries / buckwheat groats

mix sałat / warzywa grilowane / karmelizowane buraczki / szpinak
lettuce mix / cucumber salad / caramelised beetroots / spinach
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DANIA MEKSYKAŃSKIE
Mexican dishes

chips con salsa 10
Kukurydziane chipsy podawane z meksykańską salsą z dodatkiem kolendry

taco 15
Kukurydziana muszelka wypełniona farszem wieprzowo-wołowym

empanadas 18
Trzy chrupiące pierożki wypełnione nadzieniem wołowo-wieprzowym i oliwką
lub szpinakiem i serem gorgonzola, podawane z kreolskim sosem czosnkowym
polecamy mix 6 sztuk w cenie 33 zł

tostadas de pollo 19
Cztery chrupiące tortille wypełnione nadzieniem z kurczaka podawane z salsą

jalapeno peppers (3/4 szt.) 20
Panierowane i smażone papryczki Jalapeno nadziewane serem podawane z gęsta smietaną

quesadillas 22
Dwie pszenne tortille wypełnione serem cheddar, czarną fasolą, wędzonym kurczakiem i
pikantnym sosem, podawane ze śmietaną i chipsami kukurydzianymi

enchilada 28
Tortilla z mięsem wieprzowo-wołowym, papryką, kukurydzą i fasolą zapieczona z serem, podawana z sosami

fajitas drobiowe 35
wieprzowe 37
mix (wieprzowo-drobiowe) 39
Marynowane mięso podawane na gorącej patelni z papryką, cebulą, sosami i 2 tortillami

tapasy 47 ( dla dwojga)
Zestaw najpopularniejszych przekąsek (Tostadas de Pollo, Quesadillas, Jalapeno Peppers, Chips con Salsa)

DANIA Z WOŁOWINY
beef dishes

STEK Z ROSTBEFU Z GRILOWANYMI WARZYWAMI I PIECZONYMI ZIEMNIAKAMI
ROSTBEF STEAK WITH GRILLED VEGETABLES & BAKED POTATOES

FAJITAS

49

55

DESERY
DESSERTS

CIASTO DOMOWE
HOMEMADE CAKE

12

LODY (2/3 GAŁKI)
ICE CREAMS (2/3 SCOOPS)

Informacje o alergenach dostępne u kelnera
Information about allergens is available about waiter

NAPOJE ZIMNE
COLD BEVERAGES

COCA-COLA/FANTA/SPRITE

6/12

COCA-COLA/FANTA/SPRITE

200 ml/850 ml

WODA GAZOWANA

5/10

SPARKLING WATER

330 ml/750 ml

SOK

5/12

JUICE

330 ml/1000 ml

PIWO
BEER

KSIĄŻĘCE

8
12

RZEMIEŚLNICZE "BROWAR ABSZTYFIKANT"

15

SPECJAL

CRAFT BEER

NISKOALKOHOLOWE
LOW ALKOHOL

BEER

8
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