Przystawki zimne
Cold Appetisers
•

Carpaccio z polędwicy wołowej
Beef tenderloin Carpaccio

30,00 zł

•

Tatar wołowy
Beef tartare

30,00 zł

•

Roladki z cukinii z musem chrzanowym i żelem z buraków (WEGE)
Zucchini rolls with horseradish mousse and beetroot jelly (VEGE)

20,00 zł

Przystawki ciepłe
Hot Appetisers
•

Krewetki duszone na maśle
Shrimps stewed in butter

35,00 zł

•

Gemista - papryczki faszerowane ryżem i pomidorkami (WEGE)
Gemista - peppers stuffed with rice and cherry tomatoes (VEGE)

25,00 zł

Zupy
Soups
•

Zupa dnia (zapytaj obsługi co dzisiaj serwujemy)
Soup of the day (ask service, what we served today)

11,00 zł

Danie Główne
Main course
•

Danie główne dnia (zapytaj obsługi co dzisiaj serwujemy)
Main dish of the day (ask service, what we served today)

19,00zł

•

Sznycel ze schabu z jajkiem sadzonym, puree ziemniaczanym
i kapustą wiejską z marynowanymi warzywami
Pork schnitzel with fried egg, mashed potatoes, country-style cabbage and pickled vegetables

36,00 zł

•

Burger „Cyprus” z frytkami
„Cyprus” burger with french fries

35,00 zł

•

Fuczki – racuchy z kiszonej kapusty w sosie śmietanowym
z pieczarkami i rukolą (WEGE)
Fuczki - sauerkraut pancakes with mushrooms in cream sauce with arugula (VEGE)

22,00 zł

•

Łosoś pieczony z koperkową kruszonką, ryżem szafranowym i szparagami
Roasted salmon with nut crumble, saffron rice and asparagus

38,00 zł

Sałatki
Salads
•

Sałatka Horiatiki – oryginalna sałatka grecka (WEGE)

26,00 zł

Horiatiki salad - original Greek salad (VEGE)

Desery
Desserts
•

Mus czekoladowy z mango
Chocolate mousse with mango

15,00 zł

•

Naleśnik z nutellą i owocami posypany granatem
Pancake with Nutella and fruit sprinkled with pomegranate seeds

13,00 zł

•

Szarlotka na gorąco z grójeckich jabłek z kulką lodów śmietankowych
Hot-served apple pie with ice - cream (prepared from local fruits)

15,00 zł

•

Lody z owocami
Ice cream with fruit

13,00 zł

Dla Dzieci
For Kids
•

Paluszki z kurczaka w sezamie z frytkami i ketchupem
Sesame chicken fingers with French fries and ketchup

15,00 zł

•

Naleśniki z serem lub nutellą lub dżemem
Pancakes with cheese or Nutella or jam

12,00 zł

Przekąski do piwa
Snacks for beer
•

Krążki cebulowe
Onion rings

10,00 zł

•

Frytki belgijskie z dipem czosnkowym
Belgian fries

10,00 zł

•

Frytki
French fries

10,00 zł

PRZYGOTOWUJEMY WSZYSTKIE DANIA TAKŻE NA WYNOS!!

