
BABY
SHOWER 

SPECJALNE MENU 

Crumble 16zł

Sezonowe owoce od sąsiada zapiekane pod kruszanką, serowowane z

lodem własnej produkcji

Brownie 16zł

Bardzo czekoladowe, bardzo wilgotne ciasto podane z sosem z owoców

leśnych.

Gelato al pistacchio 16zł

 Robione przez nas lody pistacjowe z dodatkiem karmelizowanej

cukinii. Serwowane na coulis truskawkowo arbuzowym.

Desery

Piwa:

 Żywiec lany 0,5l 9zł

 Żywiec butelka: Białe, Porter, Ipa 0,5l 9zł

 Browar Sady: Pils, Pszenica, Porter 0,5l 11zł

Alkohole Mocne:

 Wódka Wyborowa 4cl 5zł

 Wódka Wyborowa 0,5l 40zł

 Jack Daniels 4cl 12zł

 Chivas Regal 12YO 4cl 15zł

 Limoncello 4cl 8zł

 Jagermeister 4cl 12zł

Koniecznie Sprawdź naszą kartę win!

 

Napoje bezalkoholowe:

 Sok tłoczony 0,25l 8zł

(Jabłko, Pomarańcz, Jabłko Wiśnia, Jabłko Aronia)

Browar Sady Piwo 0% 9zł

 Cola, Fanta, Sprite 0,2l 5zł

Napoje



Rosół wołowo-drobiowy 9zł

Rosół podawany z domowym makaronem, pietruszką i marchewką.

Krem pomidorowy 12zł

Krem pomidorowy serwowany z  mozzarellą.

Zupa krem Zucchine17zł

 Wegetaraiański krem ugotowany na cukinii i fenkule z

odświerzającym dodatkiem krem fresh.

Zupy

Mule, Krewetki i Wino 29zł

Krewetki z mulami duszone w białym winie z pomidorkami

koktajlowymi i pietruszką, serwowane z pieczywem.

Focaccia 9zł

Włoskie pieczywo z ziołami podawane z oliwą czosnkową.

Kalmary 29zł

Chrupiące krążki kalmarów serwowane z oliwą parmezanową.

 

Przystawki

Pieczony burak, kozi ser i gruszka 31zł

Pieczony buraka z kozim serem i słodką gruszką, serwowane z sałatą,

prażonymi nasionami, sosem winegret oraz pieczywem.

Sałatka grecka na focacci 33zł

Oryginalna feta podana z sałatą, czerwoną cebulą, oliwkami,

pomidorem i ogórkiem.  Serwowane na świeżej focacci.

 

Sałatki

Polędwiczka wieprzowa 41zł

Polędwiczka wieprzowa na sosie gorgonzola, podawana z pieczonymi

ziemniaczkami i glazurowaną marchewką.

Filet z kurczaka faszerowany boczkiem i porem 35zł

Pierś z kurczaka faszerowana boczkiem i porem, serwowana na musie

z czerwonej cebuliz fryteksmi stekowymi oraz grillowanymi

warzywami.

Caponata na soczewicy 29zł

Wegański gulasz z warzyw we włoskim stylu podany na czarnej

soczewicy.

Dania Główne

Spaghetti aglio olio 28zł

Spaghetti serwowane z oliwą z oliwek, czosnkiem, pomidorkami

koktajlowymi i parmezanem. Podawany na rukoli.

Tagliatelle z łososiem 45zł

Tagliatelle w sosie maślano winnym z łososiem, szpinakiem,

parmezanem, pomidorkami koktajlowymi  i koperkiem.

Tagliatelle nero z krewetkami, małażami i kalmarami 59zł

Czarny makaron tagliatelle w sosie pomidorowym z krewetkami,

mulami, kalmarami i pomidorkami koktajlowymi.

Makarony


