PRZYSTAWKI
MOSKOL łosoś gravlax | awokado | śmietana | koperek
BIFTEKI pita | ogórek piklowany | tzatziki

35,-

26,-

KREWETKI NA SZPADZIE mix sałat | grzanka

33,-

ZUPY
Zupa sezonowa - zapytaj obsługę

19,-

SAŁATY
PANZANELLA świeże warzywa | grzanki chlebowe | grana padano

30,-

DANIA GŁÓWNE
BURGER WOŁOWY sałatka szwedzka | konfitura cebulowa | bekon | sos cheddar | fryty
KANAPKA Z INDYKIEM warzywa grillowane | awokado | cebula piklowana | fryty
GOLONKA chrust ziemniaczany | kapusta | bekon

38,-

39,-

39,-

SCHAB Z KOŚCIĄ puree ze szczypiorem | grillowane dymki

43,-

STEK Z KARKU młode ziemniaki | warzywa piklowane | sos chimichurri
ŻEBRA WIEPRZOWE glazura whisky | sałatka ziemniaczana

42,-

72,-

KOFTA BARANIA tortilla | sos miętowy | sałata rzymska | czerwona cebula

43,-

CEVAPCICI kotlet baranio-wołowy | świeże warzywa | moskol | Ajvar | boczek | ser wędzony | żurawina
KURCZAK FILIPINO udziec z kurczaka | ziemniaki z boczkiem i koprem | sałata rzymska
PSTRĄG masło kolendrowe | ziemniaki Hasselback | fasolka szparagowa

43,-

DESERY
SZARLOTKA W SZKLANCE kruszonka migdałowo-owsiana | jogurt
TRIFLE CZEKOLADOWE kruche ciastka | owoce sezonowe | toffi
MINI PĄCZKI cukier puder | toffi

22,-

22,-

16,-

DLA DZIECI
NUGGETSY kurczak w panko | fryty | ketchup

22,-

HOT-DOG frankfurterka | sałatka szwedzka | fryty | ketchup

20,-

DESER LODOWY lody śmietankowe | czekolada | bita śmietana

16,-

VEGE
HUMMUS klasyczny | hummus pomidorowy | pita
KREWETKI NA SZPADZIE mix sałat | grzanka

26,-

33,-

PANZANELLA ZE SMAŻONYM TOFU świeże warzywa | grzanki chlebowe
BURGER kotlet buraczany | humus pomidorowy | rukola | warzywa grillowane

30,33,-

Stolik pow. 6 osób – doliczany jest serwis + 10% wartości rachunku
Lista alergenów oraz szczegółowa gramatura dań - dostępna na życzenie u obsługi

43,-

42,-

PIWA
Żywiec KEG 0,33l 8,Żywiec KEG 0,5l 10,Paulaner KEG 0,33l PREMIUM 10,Paulaner KEG 0,5l PREMIUM 15,LD Pils 0,5l 10,Dziki Dzik 0,5l 11,Ruda Wiewióra 0,5l 11,Gajowniczek 0,5l 11,Lech free 0,33l 10,Piwo grzane na dowolnym piwie + 6,-

WÓDKI
Khortytsa PLATINUM 40 ml / but. 500 ml

9,- / 90,-

Finlandia original | cranberry 40 ml / but. 500 ml

10,- / 100,-

J.A. Baczewsi PREMIUM but. 500 ml

130,-

Soplica smakowa 40 ml / but. 500 ml

8,- / 85,-

Ostoya PREMIUM 40 ml / but. 500 ml

10,- / 120,-

WINA
Wino stołowe białe AOC Muscadet, Les Caractères, Francja kieliszek / kar. 500ml

10,- / 45,-

Wino stołowe czerwone AOC Bordeaux, Chantet Blanet, Francja kieliszek / kar. 500ml 10,- / 45,Wino musujące Mionetto Prosecco, DOC, Treviso, Włochy kieliszek / kar. 500ml

18,- / 89,-

Wytrawne wino musujące, lekkie, kwaskowe, wyczuwalna nuta gruszki i zielonych jabłek oraz owoców cytrusowych

NAPOJE ZIMNE
Soki Toma pomarańcza | grejpfrut | jabłko 8,Woda mineralna gazowana | niegazowana 7,Pepsi | Mirinda | 7up | Schweppes 8,Sok ze świeżych owoców pomarańczowy | grejpfrutowy | mix
Lemoniada domowa 14,-

16,-

NAPOJE CIEPŁE
Kawa espresso 10,Espresso doppio 12,Espresso macchiato 12,Americana 10,Cappucciono 12,Herbata czarna | earl grey | zielona | miętowa | malinowa | owoce leśne
Herbata sezonowa 15,-

+48 385 74 88 | slonydym@lesnydwor.eu
ul. Juliusza Słowackiego 84
26-640 Skaryszew

12,-

