Menu
przystawki zimne
carpaccio wołowe z rukolą, kaparami i parmezanem
20 zł
carpaccio z łososia norweskiego marynowanego
w botwinie 18 zł

pasty do pieczywa
3stawki spróbuj naszych trzech różnych past
z pieczywem 14 zł
pasta z białej fasoli z prażonych orzechów 13 zł
baba ganoush pasta z wędzonego bakłażana, pasty
sezamowej, jogurtu, czosnku i pietruszki 14 zł
hummus z gotowanej ciecierzycy ucieranej
z pastą sezamową, cytryną i czosnkiem 13 zł

sałaty
sałata z jajkiem marynowanym w sosie sojowym,
pomidorkami i ogórkiem, z dressingiem orientalnym 21 zł
sałata z serem brie i gruszką marynowaną w czerwonym
winie, granatem oraz z karmelizowanymi orzechami
włoskimi, z dressingiem vinaigrette 22 zł
plastry kurczaka na rukoli, z parmezanem,
pomidorkami, prażonymi pestkami dyni w dressingu
z kaparów i tuńczyka 23 zł
sałata z kozim serem na grzankach, z żurawiną
i płatkami migdałów podana z vinaigrette 22 zł
dodatkowe pieczywo 2 zł
do rachunku za obsługę 6 i więcej gości doliczamy 10% serwisu

żółta pasta z czerwonej soczewicy z kurkumą 13 zł

przystawki gorące
marynowane w ziołach grillowane warzywa z
dipem czosnkowym 16 zł
kofta - kulki z wieprzowiny na salsie z warzyw
i pomidorów 19 zł
orzechowe sataye z kurczaka z sosem jogurtowym
18 zł
szakszuka warzywa duszone w sosie pomidorowym
z sadzonymi jajkami 17 zł
grillowany ser camembert z żurawiną i sałatką 17 zł

menu jest codzienne inne, więc
spytaj kelnera co dzisiaj poleca!
zupa dnia 11 zł
danie dnia od 24 zł
ciasto, tarta 10/12 zł
desery 14 zł
deser lodowy 14 zł
kulka lodów 4 zł

napoje gorące
W Przystawkach podajemy pochodzącą z Brazylii
100-procentową kawę arabika. Jest świeżo palona
specjalnie dla nas w niewielkiej lokalnej palarni.
espresso 6/9 zł

alkohole

espresso macchiato 7 zł

wino domowe, białe i czerwone, Veneto, Włochy

americano 7 zł

kieliszek 10 zł, karafka 0,5l 32 zł, karafka 1l 60 zł

cappuccino/americano z mlekiem 10 zł

wino białe na butelki

latte (na podwójnym espresso) 12zł

Sauvignon, Chateau Mezain, France 70 zł

latte z cynamonem/imbirem/kardamonem 14 zł

Riesling, Abtei Himmerod, Niemcy 80 zł

syrop malinowy/miód 2 zł

wino czerwone na butelki

herbata 10 zł

Cabernet Sauvignon, Rechsteiner, Włochy 70 zł

herbata z pomarańczą, imbirem, goździkami 12 zł

Rioja, Baron Ladron De Guevara, Hiszpania 80 zł

hibiskus z goździkami i sokiem malinowym 12 zł

Chianti, Antiche Vie, Włochy 90 zł

imbirówka: imbir, goździki, cytryna 10 zł

prosecco

napoje zimne

Mionetto, Włochy, butelka 70 zł

cocktaile owocowe i warzywne 14 zł

cydr

sok wyciskany z pomarańczy/grapefruitów 12 zł

Cydr Dzik 10 zł

lemoniada domowa 10 zł

piwo 0,5 l

woda niegazowana/gazowana 6 zł

Lech Premium 10 zł

Coca-cola/Cola zero/Tonik Kinley/Sprite 6 zł

Kormoran, Namysłów Pils 12 zł

sok tłoczony Maurera 10 zł

