Przedstawiamy Państwu

Menu

Makarony

Niektóre dania dostępne w wersji wegetariańskiej - o szczegóły zapytaj obsługę.
no bez
jaj

jesienno-zimowe

Strozapreti z łososiem 30 zł
kaparami, karmelizowaną
gruszką, limonką, miodem,
sosem z aromatem kopru
i Grana Padano

chcesz wiedzieć więcej?
kontakt@azsieuszytrzesa.pl

no bez
jaj

Przystawki
Befsztyk tatarski 26 zł
z rostbefu z podgrzybkiem,
piklami, szalotką, żółtkiem,
masłem i pieczywem
Rolowana cukinia 25 zł
z serem kozim, grillowanym
bakłażanem, rukolą,
pomidorkami cherry, oliwą
ziołową i grzanką

Krewetki 26 zł
w winnym sosie
z grzanką

Focaccia 13 zł
z czosnkiem,
rozmarynem
i solą morską

Tylko świeże makarony!

Listę alergenów oraz dokładny opis dań znajdą państwo u menagera restauracji.

Dania głó wne
Placki ziemniaczane
z gulaszem wołowym
i zestawem surówek

28 zł

27 zł
Burger wołowy
z sałatą, pomidorem, cebulą, ogórkiem
kiszonym, serem cheddar, sosem agra
i frytkami stekowymi
Kotlet schabowy
smażony na smalcu

19 zł

Filet z kaczki
flambirowany
z leśnymi owocami

30 zł

28 zł
Burger
z kozim serem
rukolą, marynowanym
burakiem, kozim serem
i frytkami stekowymi
22 zł
Kotlet schabowy
zapiekany z pieczarkami
i serem

Spaghetti alla Chitarra 34 zł
z krewetkami, pomidorkami
cherry, natką pietruszki, cebulą,
czosnkiem, sosem winno –
maślanym i Grana Padano

Pappardelle leśne 28 zł
z polędwiczką wieprzową,
leśnymi grzybami, cebulą,
czosnkiem, sosem truflowym
i Grana Padano

Ryby i o woce morza
Chrupiące kalmary
z grillowaną cytryną, sosem
majonezowym i grzankami

36 zł

Tagliatelle
z kurczakiem
23 zł
szpinakiem, suszonymi
pomidorami, cebulą,
czosnkiem, sosem
śmietanowym i Grana Padano

Polędwiczka
z dorsza
32 zł
na zielonej, porowej emulsji

35 zł
Grillowany łosoś
marynowany w pesto
z suszonych pomidorów

„”W czasie łowienai ryb należy zachować najwyższą
ostrożność - zwłaszcza, gdy się jest rybą”
Dwight D. Eisenhower

39 zł
Grillowany rostbef
w ziołach z ostro - słodką glazurą

Zup y
14 zł
Krem
z pieczonego buraka
z łezką kwaśnej
śmietany

15 zł
Żurek
na naturalnym
zakwasie z lekkim
jajkiem

Krem pomidorowy 15 zł
z siekaną mozzarellą
i listkiem bazylii

12 zł
Rosół
z makaronem
podamy Państwu
w soboty, niedziele
i święta

Puree - 5 zł
Pieczone ziemniaki - 5,50 zł
Frytki stekowe - 6 zł
Warzywa gotowane
na parze- 5,50 zł

26 zł
Kurczak supreme
nadziewany pastą z
suszonych pomidorów
oraz czarnych oliwek
Dodatki

Kapusta zasmażana - 5,50 zł
Mix sałat z sosem vinegrette - 5 zł
Zestaw surówek (o rodzaj pytać obsługę)- 6 zł

Dania
głó wne
Sałatki
28 zł
Manzo z rostbefem
mix sałat, filet z pomarańczy,
pomidorki cherry, czerwona cebula,
sos bazyliowy i grzanki

Cezar z polędwiczką
drobiową
26 zł
bekon, sałata rzymska,
pomidorki cherry, sos cezar,
Grana Padano i grzanki

28 zł
Capra
kozi ser, mix sałat, pieczona
dynia, karmelizowane
buraczki, orzechy i mus
malinowy

Pizza
21 zł
Margherita
sos pomidorowy, ser mozzarella
23,50 zł
Funghi
sos pomidorowy, ser mozzarella,
pieczarki
26 zł
Capricciosa
sos pomidorowy, ser mozzarella,
szynka, pieczarki
26 zł
Salame
sos pomidorowy, ser mozzarella,
salami
30 zł
Pollo
sos pomidorowy, ser mozzarella,
marynowany kurczak, cebula,
kukurydza
30 zł
Piccante
sos pomidorowy, ser mozzarella,
spianata piccante, świeża
papryczka pepperoni

Pizze Margherita
i Funghi bez dodatków
mięsnych i warzywnych

Pizza w jednym
rozmiarze: 40 cm

30 zł
Tuna
sos pomidorowy, ser mozzarella,
tuńczyk, kukurydza
30 zł
Vegeteriana
sos pomidorowy, ser mozzarella,
grillowane warzywa: bakłażan,
cukinia, papryka, czosnek,
suszone pomidory
34 zł
Parma
sos pomidorowy, ser mozzarella,
rukola, szynka parmeńska,
Grana Padano
30 zł
Montana
sos pomidorowy, ser mozzarella,
boczek, ser wędzony, żurawina

Menu dla Dzieci
Zupa pomidorowa

5 zł

Rosół z makaronem
(sb, nd, i święta)

5 zł

Coca-Cola, Coca-Cola Zero,
Fanta, Sprite, Tonic, FuzeTea,
Sok Cappy 0,25
6,50 zł

Panierowane polędwiczki
9,90 zł
z kurczaka z frytkami i surówką
z marchewki

Kropla Beskidu/Kropla Delice
0,33 l

Naleśniki
9,90 zł
ze słodkim serem i cukrem pudrem

Woda gazowana/
niegazowana 1 l

Spaghetti bolońskie

9,90 zł

6 zł
10 zł

14,00 zł

Mohito Virgin

Mini pizza margherita
9,90 zł
z jednym dowolnym składnikiem

N ap oj e Ciep łe
Kawa czarna
Kawa biała
Cappuccino
Latte
Espresso
Dodatkowe espresso
Herbata – różne

8 zł
9 zł
9,50 zł
10,50 zł
7,50 zł
3 zł
8 zł

Drinki
Mohito
Aperol
Gin + Tonic

18,00 zł
19,00 zł
18,00 zł

ŻURAWINOWY
17,00 zł
TRUNEK ZIMOWY
wódka żurawinowa, sprite, sok
z cytryny, lód, laska cynamonu, anyż,
skórka z pomarańczy

0,3 / 0,5 l
Grimbergen 0,33 l

8,50 / 9,90 zł
13,90 zł

Piwa butelko we

Somersby 0,4 l

12,00 zł
14,00 zł
13,00 zł

Okocim
Edycje Specjalne 0,5 l

14,00 zł

Okocim bezalkoholowy 0,5l
Grimbergen 0,33 l

Alkohole
wysokop rocento we

Wiśniówka (40 ml)

8,00 zł
9,00 zł
8,00 zł

Johnnie Walker
Red Label (40 ml)

12,00 zł

Johnnie Walker
Black Label (40 ml)

16,00 zł

Wyborowa (40 ml)
Finlandia (40ml)

Nap oje
rozgrzewające

Nap oje
rozgrzewające

POMARAŃCZOWA
10,90 zł
ROZKOSZ
Herbata pomarańczowa,
z pomarańczą, imbirem,
goździkami i cynamonem

BIAŁY
15,00 zł
GRZANIEC
białe wino domu, sok pomarańczowy, laska cynamonu,
anyż, goździki, pomarańcze

MALINOWY
10,90 zł
KWARTET
Herbata malinowa z musem
malinowym, całymi malinami
i plasterkami cytryny

MIODOWY
15,00 zł
GRZANIEC
grzaniec podany z pomarańczami
i goździkami

ZIELONE
10,90 zł
UKOJENIE
Herbata zielona o smaku
cytrynowym z plasterkami
cytryny, listkami mięty oraz
syropem pomarańczowym
ZIMOWY
12,90 zł
CZAR
Herbata zimowa z morelami,
suszoną śliwką, żurawiną,
laską cynamonu, plasterkami
pomarańczy, goździkami i miodem
KAWA ZIMOWA
13,90 zł
ORANGE MOCHA
Kawa Latte o smaku
pomarańczowo-czekoladowym,
podana z bitą śmietaną
KAWA ZIMOWA O SMAKU
13,90 zł
KARMELOWYM
Kawa Latte o smaku
karmelowym, podana
z bitą śmietaną
DOMOWE ROZGRZEWAJĄCE
KAKAO
13,90 zł
podane z piankami i bitą śmietaną

15,90 zł
ORANGE POWER
sok tłoczony z marchewki,
pomarańczy, imbiru, z kurkumą

z p rocentem

PIWO
12,00 zł
GRZANE
- z miodem i cytryną
- z sokiem malinowym/imbirowym,
pomarańczą oraz goździkami
Bez p rocentó w %
GRZANIEC
14,00 zł
BEZALKOHOLOWY
podany z pomarańczami
i goździkami

Desery
PIANKA
13,50 zł
TRUSKAWKOWA
z musem z mango, płatkami
i kroplami mięty
SERNIK
PISTACJOWY
na spodzie migdałowym
ze słonymi orzechami
i sosem angielskim

15,00 zł

ZIMOWA GRUSZKA
12,00 zł
NA CIEPŁO
w korzennym aromacie z lodami
waniliowymi i kremem karmelowym

Wszystkie napoje
rozgrzewające robimy
według własnych receptur.

