Restauracja

Nowakowski & Skitek

PRZYSTAWKI ZIMNE
Carpaccio z polędwicy wołowej
podane z marynowanymi kurkami,
dressingiem balsamicznym oraz parmezanem
(150g/80g)

26 zł

Tatar z polędwicy wołowej
z anchois i kaparami (220g/100g)

26 zł

Naturalnie wędzony łosoś podany na rukoli
z dressingiem miodowo-limonkowym,
kaparami i czerwonym kawiorem
(130g/80g)

24 zł

PRZYSTAWKI GORĄCE
Krewetki Tygrysie smażone w białym winie,
podane na zielonych sałatach (250g)

33 zł

Grillowany bakłażan zapiekany serem camembert
z suszonymi pomidorami i owocami (250g)

19 zł

Wątróbka gęsia smażona z winiakiem
podana na plackach ziemniaczanych
z flambirowana gruszką i wiśniami ,
podana na sałacie z sosem wiśniowym (220g)

23 zł

ZUPY
Węgierska zupa gulaszowa (250g)

12 zł

Zupa ze świeżych kurek (250g)

14 zł

Krem pomidorowy z zielonym pesto (250g)

12zł

Pikantna zupa Horn z owocami morza (250g)

14zł

SAŁATKI
Sałatka cesarska z grillowanym filetem z kurczaka,
koktajlowymi pomidorkami, parmezanem i grzankami
(320g)
22 zł
Krucha sałata z ziołami podana z
pieczoną piersią gęsi, marynowaną dynią,
suszonymi śliwkami i dressingiem
z musztardy francuskiej (300g)

24 zł

Mix sałat z pieczoną wołowiną, melonem
i owocem granatu podane z duetem dressingów
(300g)

24 zł

Zapiekany kozi ser w kompozycji sałat i świeżego
szpinaku z dressingiem gruszkowym
(220g)

22 zł

DANIA GŁÓWNE
STEKI
Stek z polędwicy wołowej
z ziemniakami opiekanymi w ziołach,
mixem sałat z sosem vinaigrette,
grillowanym pomidorem i cukinią,
serwowany z masłem czosnkowym
lub sosem z zielonego pieprzu (440g/170g)

57 z

Bacon steak z kością marynowany w tyminaku
podany z pieczonymi ziemniakami, cebulą,
zieloną fasolką szparagową owiniętą w bekonie
i sosem barbecue (500g/250g)

39 zł

DANIA GŁÓWNE
Poędwiczka wieprzowa pieczona w ziołach podana
z puree z pietruszki i karmelizowaną
rzodkiewką (410g/150g)

42zł

Pieczony filet z kurczaka z borowikami,
podany z kluskami gnocchi sosem grzybowym
i puree marchewkowym (410g/150g)

39 zł

Tradycyjny zraz wołowy w sosie zaciąganym
żytnim chlebem z kaszą jęczmienną z boczkiem
i porą, buraczkami glazurowanymi w miodzie
i czerwonym winie (420g/160g)

38 zł

Kotlet schabowy panierowany z kością podany
z zasmażanymi ziemniakmi na kapuście kwaszonej
(470g/200g)

27zł

Królik duszony w białym winie,
musztardzie dijon i śmietanie z warzywami,
podany z puree ziemniaczano-ziołowym
i zasmażanymi buraczkami (440g/200g)

38 zł

Kaczka pieczona z jabłkami podana z pyzami,
czerwoną kapustą i konfiturą żurawinową
(490g/260g)

45 zł

NOWOŚĆ**
Risotto ze świeżymi kurkami (340g)

35zł

RYBY I OWOCE MORZA
Pstrąg saute z migdałami i cytryną podany
z pieczonymi ziemniakami w ziołach
i warzywami gotowanymi na parze
(250g/460g)

31 zł

Pieczony dorsz podany na warzywnym risotto z
glazurowaną cukinia i cykorią (380g/170g)

39zł

Filet z łososia podany na glazurowanych jabłkach,
kapustą pak choi i jarmużem w cieście (390g/170g)

44 zł

MAKARONY
Pappardelle z kaczką i borowikami w aromatycznym
sosie (360g)
22 zł
Fettuccine z łososiem podane w kremowym sosie
z suszonymi pomidorami (360g)

22 zł

Kolorowe Tagliarini z kurczakiem i borowikami
w sosie śmietanowym i serem grana padano
(340g)

22 zł

Tagliatelle A’la Carbonara

20 zł

Pierogi własnego wyrobu z różnymi nadzieniami
8 szt/por

18 zł

DLA DZIECI
Grillowane fileciki z kurczaka podane z frytkami
i surówką (280g/80g)

12 zł

Gotowane pulpeciki w sosie pomidorowym podane
z makaronem
(300g/100g)

12 zł

Drobiowy kotlecik podany z frytkami lub ziemniakmi
z koperkiem i surówką
(280g /100g)

12 zł

DESERY
Deser lodowy z owocami i bitą śmietaną z sosem
czekoladowym lub owocowym (240g)

15 zł

Kula lodów waniliowych podana w gorącej
konfiturze malinowej z bitą śmietaną (260g)

16 zł

Puchar sorbetów (220g)

15zł

Szarlotka na gorąco podana z lodami waniliowymi
i sosem malinowym (130g)

14 zł

Domowy sernik z suszoną żurawiną
i bitą śmietaną(130g)

12 zł

Parfait miodowo-orzechowy
podany na sosach owocowych,
w kompozycji owoców sezonowych (160g)

15 zł

NAPOJE GORĄCE
Espresso

25-35 ml

7 zł

Espresso doppio

60 ml

11 zł

Kawa czarna

150 ml

7 zł

Kawa biała

150 ml

8 zł

Cappucino

300 ml

10 zł

Kawa latte

300 ml

10 zł

Kawa mrożona

300 ml

9 zł

Kawa mrożona
z dodatkiem lodów waniliowych
i bitej śmietany

300 ml

15 zł

Herbata Newby

500 ml

8 zł

250ml

5 zł

Sok pomidorowy

250ml

5 zł

Wyciskany sok:

300ml

14 zł

SOKI
Soki CAPPY:
Pomarańczowy
Grejfrutowy
Jabłkowy
Porzeczkowy

Pomarańczowy
Grejfrutowy

WODY
Cisowianka Perlage

300ml
700ml

5 zł
8 zł

Cisowianka Classique

300ml
700ml

5 zł
8 zł

San Pellegrino

250ml

7 zł

Acqua Panna

250ml

7 zł

Coca-cola

250ml

6 zł

Coca-cola Zero

250ml

6 zł

Fanta

250ml

6 zł

Sprite

250ml

6 zł

Kinley

250ml

6 zł

Red bull

250ml

7 zł

NAPOJE GAZOWANE

