HOTEL I RESTAURTACJA

Szef kuchni poleca:
1. Befsztyk tatarski ____________________________________________18 zł/120g
(mięso wołowe, jaja, ogórek, pieczarki marynowane, cebula, kapary, musztarda, masło, cytryna,
przyprawy). Alergeny: jaja, gorczyca

2. Borowikowa z łazankami ____________________________________ 10zł/350ml
Składniki: mięso wieprzowe, marchew, seler, pietruszka, kapusta biała, por, cebula, śmietana 33%, przyprawy,
makron pszenny, Alergeny: gluten, jaja, soja, mleko i produkty pochodne oraz seler i gorczyca

3. Stek wołowy w sosie pieprzowym____________________________________ 46zł
(wołowina 180g, ziemniaki opiekane 200g, warzywa z wody 150g, śmietana33%, masło,
przyprawa warzywna). Alergeny: soja, mleko i produkty pochodne, seler i gorczyca

4. Sznycel cielęcy __________________________________________________ 38zł
(cielęcina 130g, ziemniaki z wody 200g, surówka 150g, przyprawa warzywna).
Alergeny: soja, mleko i produkty pochodne, seler i gorczyca

5. Kaczka z racuchami warzywnymi ________________________________ 46zł
(połowa kaczki, racuchy 200g, masło, przyprawa warzywna).
Alergeny: soja, mleko i produkty pochodne, seler i gorczyca

6. Polędwiczki wieprzowe duszone z borowikami w śmietanie______________ 32zł
(polędwiczki 130g, kopytka 200g, surówka 150g, cebula, śmietana33%, masło, przyprawa
warzywna)
Alergeny: soja, mleko i produkty pochodne, seler i gorczyca

7. Tusza z Miętusa Królewskiego 200g-250g____________________________ 42 zł
(Miętus Królewski 200g, frytki 200g, surówka 150g, maka pszenna, jaja, olej, przyprawa
warzywna).
Alergeny: ryba, gluten, jaja, soja, seler, gorczyca
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Przekąski
1. Krewetki tygrysie na bukiecie warzyw ___________________________22 zł/120g
Składniki: krewetki tygrysie,masło czosnek, kalafior, marchewka, brokuł, cytryna, przyprawy
Alergeny: ryby, czosnek

2. Befsztyk tatarski ___________________________________________18 zł/120g
Składniki: mięso wołowe, jaja, ogórek, pieczarki marynowane, cebula, kapary, musztarda (gorczyca), masło,
cytryna, przyprawy Alergeny: jaja, gorczyca

3. Śledzik w oleju _____________________________________________ 14zł/150g
Składniki: cebula, marchew, przyprawy
Alergeny: śledź

4. Nugetsy z kurczaka _________________________________________ 12zł/150g
Składniki: pierś z kurczaka, mąka pszenna, jaja, przyprawy, majonez (jaja, gorczyca), musztarda (gorczyca), jogurt
naturalny. Alergeny:gluten, jaja, gorczyca

Zupy

1. Zupa dnia _________________________________________________ 6zł/350ml
2. Borowikowa z łazankami ____________________________________ 10zł/350ml
Składniki: mięso wieprzowe, marchew, seler, pietruszka, kapusta biała, por, cebula, śmietana 33%, przyprawy,
makron pszenny, Alergeny: gluten, jaja, soja, mleko i produkty pochodne oraz seler i gorczyca

3. Żurek z jajkiem ___________________________________________ 10zł/350ml
Składniki: mięso wieprzowe, kiełbasa wieprzowa, marchew, por, cebula, seler, kapusta biała, śmietana 33%,
przyprawy. Alergeny: gluten, jaja, soja, mleko i produkty pochodne oraz seler i gorczyca

4. Flaczki wołowe ____________________________________________ 10zł/350ml
Składniki: mięso wołowe, marchew, seler, por, pietruszka, kapusta biała, cebula, przyprawy
Alergeny: gluten, soja, mleko i produkty pochodne oraz seler i gorczyca
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Dania obiadowe
1. Stek wołowy w sosie pieprzowym____________________________________ 46zł
(wołowina 180g, ziemniaki opiekane 200g, warzywa z wody 150g, śmietana33%, masło,
przyprawa warzywna). Alergeny: soja, mleko i produkty pochodne, seler i gorczyca

2. Rumsztyk wołowy z buraczkami ____________________________________ 34zł
(wołowina 150g, ziemniaki z wody 200g, buraczki 150g, cebula, śmietana33%, masło, przyprawa
warzywna). Alergeny: soja, mleko i produkty pochodne, seler i gorczyca

3. Bryzol wołowy duszone w pieczarkach ______________________________ 32zł
(wołowina 150g, ziemniaki z wody 200g, pieczarki 150g, cebula, śmietana33%, masło,
przyprawa warzywna). Alergeny: soja, mleko i produkty pochodne, seler i gorczyca

4. Sznycel cielęcy __________________________________________________ 38zł
(cielęcina 130g, ziemniaki z wody 200g, surówka 150g, przyprawa warzywna).
Alergeny: soja, mleko i produkty pochodne, seler i gorczyca

6. Kaczka z racuchami warzywnymi ___________________________________ 46zł
(połowa kaczki, racuchy 200g, masło, przyprawa warzywna).
Alergeny: soja, mleko i produkty pochodne, seler i gorczyca

7. Polędwiczki wieprzowe duszone z borowikami w śmietanie______________ 32zł
(polędwiczki 130g, kopytka 200g, surówka 150g, cebula, śmietana33%, masło, przyprawa
warzywna) Alergeny: soja, mleko i produkty pochodne, seler i gorczyca

8. Polędwiczki wieprzowe duszone w pieczarkach _______________________ 28zł
(polędwiczki 130g, ziemniaki z wody 200g, surówka 150g, cebula, śmietana33%, masło,
przyprawa warzywna). Alergeny: soja, mleko i produkty pochodne, seler i gorczyca

9. Polędwiczki wieprzowe w sosie miodowo czosnkowym __________________ 28zł
( polędwiczki 130g, księżyce ziemniaczane 200g, surówka 150g, śliwka kalifornijska, masło, ocet
balsamiczny, ketchup, przyprawa warzywna). Alergeny: soja, seler i gorczyca (sirloin with honey

10. Schab po lubelsku ______________________________________________ 25zł
(schab 150g, ziemniaki z wody 200g, surówka 150g, mąka pszenna, jaja, olej, przyprawa
warzywna). Alergeny: gluten, jaja, soja, seler i gorczyca

11. Schab panierowany _____________________________________________ 25zł
(schab 130g, ziemniaki z wody 200g, surówka 150g, mąka pszenna, jaja, olej, przyprawa
warzywna). Alergeny: gluten, jaja, soja, seler i gorczyca

12. Półmisek mięs z grilla „Misto di carne”____________________________ 48zł
(schab 130g, pierś kurczaka 130g, polędwiczka 130g, boczek 70g, ziemniaki opiekane 200g,
frytki 200 g, papryka 50g, pieczarki 50g, cebula 50g, surówka 150g, przyprawa warzywna)
Alergeny: gluten, jaja, soja, mleko i produkty pochodne oraz seler i gorczyca
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13. Golonka wieprzowa w kapuście ___________________________________38 zł
(golonka z/k 650g, księżyce ziemniaczane 200g, kapusta zasmażana 150g, musztarda, chrzan,
marchew, por, pietruszka, seler, mąka pszenna, ćwikła, olej, przyprawy)
Alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne oraz seler i gorczyca

14. Pierś grillowana nadziewana serem mozzarella i szpinakiem____________ 25zł
(filet z kurczaka 150g, frytki 200g, surówka 150g, olej, przyprawa warzywna )
Alergeny: soja, mleko i produkty pochodne, seler , gorczyca

15. Pierś grillowana nadziewana Favita i pomidorami suszonymi___________ 25zł
(filet z kurczaka 150g, frytki 200g, surówka 150g, olej, przyprawa warzywna)
Alergeny: soja, mleko i produkty pochodne, seler , gorczyca

16. Filet z piersi kurczaka panierowany________________________________ 20zł
(filet z kurczaka 150g, ziemniaki z wody 200g, surówka 150g, mąka pszenna, bułka tarta, jaja,
olej, przyprawa warzywna). Alergeny: gluten, jaja, soja, seler i gorczyca

17. Gyros z kurczakiem, frytki _______________________________________ 20zł
(mięso pieczone 130g , frytki 200g, surówka 150g, sos czosnkowy, dip serowy, mąka pszenna,
jaja, olej, przyprawa warzywna). Alergeny: gluten, jaja, soja, seler i gorczyca

18. Tortilla meksykańska z kurczakiem_________________________________ 20zł
(kurczak 100g, kukurydza, fasola czerwona, cebula, sos czosnkowy, maka pszenna, przyprawa
warzywa, surówka 150g). Alergeny: gluten, jaja, soja, mleko i produkty pochodne oraz seler i gorczyca
(chicken 100g, corn, red beans, onions, garlic sauce, salad 150g)

19. Pierogi z mięsem, surówka ____________________________________ 15zł/6szt
(mięso wierszowe, marchew, por, seler pietruszka, cebula, olej, przyprawy)Alergeny: gluten, seler,

16. Pierogi ruskie, surówka ______________________________________ 15zł/6szt
(maka pszenna, ser twarogowy półtłusty, cebula, olej przyprawy)
Alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne)

20. Obiadowy zestaw dnia (Zupa i drugie danie)*________________________ 15zł
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*Serwowany od ponidziałku do piątku w godz. 12
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Dania dla Alergików
1. Pierś na parze, ziemniaki z wody, warzywa z wody _____________________ 20zł
(filet z piersi kurczaka 150g, ziemniaki z wody 200g, warzywa z wody 150g (kalafior, marchewka,
brokuł, przyprawy-sól, pieprz)

2 Łosoś na parze, ziemniaki z wody, warzywa z wody _____________________ 38zł
(łosoś130g, ziemniaki z wody 150g, warzywa z wody 150g (kalafior, marchewka, brokuł),
przyprawy-sól, pieprz)

Dania obiadowe rybne

1. Tusza z Miętusa Królewskiego 200g-250g____________________________ 42zł
(Miętus Królewski 200g, frytki 200g, surówka 150g, maka pszenna, jaja, olej, przyprawa
warzywna). Alergeny: ryba, gluten, jaja, soja, seler, gorczyca

2. Łosoś na parze, ziemniaki z wody, sałatka Mista__ ___________________ 38zł
(łosoś130g, ziemniaki z wody 150g, warzywa z wody 150g (kalafior, marchewka, brokuł),
przyprawy-sól, pieprz)Alergeny: ryba, gluten, soja, seler, gorczyca

3. Dorsz panierowany 150g, ________________________________________ 25zł
(dorsz 130g, ziemniaki z wody 200g, surówka 150g, maka pszenna, jaja, olej, przyprawa
warzywna) Alergeny: ryba, gluten, jaja, soja, seler, gorczyca

4. Filet rybny panierowany ________________________________________ 20zł
(filet rybny 130g, ziemniaki z wody 200g, surówka 150g, mąka pszenna, jaja, olej, przyprawa
warzywna) Alergeny: ryba, gluten, jaja, soja, seler, gorczyca
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Dodatki
Ziemniaki z wody ______________________________________________ 3zł/200g
Księżyce ziemniaczane __________________________________________ 6zł/200g
(olej, przyprawa warzywna)
Alergeny: soja, gorczyca, seler

Frytki _______________________________________________________ 6zł/200g
Ryż _________________________________________________________ 5zł/200g
Kasza gryczana _______________________________________________ 5zł/200g
Surówka dnia ________________________________________________ 5zł/150g
Bukiet warzyw z wody__________________________________________ 8zł/150g
(kalafior, marchewka, brokuł)
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Sałatki

1. Focaccia z sałatą Verde i wędzonym łososiem _____________________ 28zł/350g
(sałata lodowa, łosoś wędzony, Favita, oliwki, oliwa z oliwek)

2. Bekon _____________________________________________________23zł/350g
(sałata lodowa, pomidor suszony, ogórek, papryka, ser Favita, boczek rusztowany, pieczarki, ocet
balsamiczny, oliwa z oliwek)
Alergeny: mleko,

3. Pollo _____________________________________________________23zł/350g
(sałata lodowa, pomidor, kukurydza, papryka, brzoskwinia, ser mozzarella, pierś kurczaka,
rusztowana, sos jogurtowy, majonez, musztarda, czosnek)
Alergeny: mleko i produkty pochodne, jaja, gorczyca

4. Z polędwiczką _____________________________________________25zł/350g
(sałata lodowa, pomidor, kapary, śliwka suszona, cebula, polędwiczka rusztowana,
sos winegrette- koper, ogórek, czosnek, olej, olej z oliwek, kwasek cytrynowy, ocet balsamiczny,
musztarda) Alergeny: gorczyca

5. Grecka ____________________________________________________ 20zł/350g
(sałata lodowa, pomidor, ogórek, papryka, cebula, ser Favita, oliwki, ocet balsamiczny,
oliwa z oliwek)

Do każdej sałatki pieczywo prosto z pieca GRATIS!
Focaccia _________________________________________________ 10 zł
(mąka pszenna, mleko, drożdże, sól)
Alergeny: gluten, jaja, mleko,
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Desery
Lody z owocami _____________________________________________ 14 zł/250g
(owocowe sezonowe, płynna czekolada)
Alergeny: mleko, śladowe ilości orzechów ziemnych, gluten

Gorąca szarlotka z lodami _____________________________________ 14 zł/200g
(mąka pszenna, margaryna, jaja, cukier, proszek do pieczenia)
Alergeny: mleko, śladowe ilości orzechów ziemnych, gluten

Sernik na gorąco ___________________________________________ 12 zł/ 150g
(mąka pszenna, margaryna, jaja, cukier, proszek do pieczenia, ser twarogowy półtłusty)
Alergeny: mleko, śladowe ilości orzechów ziemnych, gluten

Caffe Fredo _______________________________________________ 12 zł/100g
(kawa espresso, lody, bita śmietana 30%)
Alergeny: mleko, śladowe ilości orzechów ziemnych ,gluten

