PRZYSTAWKI
Tatar wołowy

POLSKA SEZONOWANA WOŁOWINA
45,00 zł

33,00 zł

z sałatką z piklowanych warzyw okopowych z dynią i fenkułem
oraz jagnięcym sosem demi z fermentowanym pieprzem

Stek whisky

36,00 zł

z buraków podwędzanych w rozmarynie oraz
selekcja świeżych ziół i sałat

polędwica wołowa podawana w sosie z whisky

41,00 zł

Oryginalny, madziarski gulasz wołowy
Pieczona golonka

125,00 zł

44,00 zł

podawany w chlebie

49,00 zł

glazurowana miodem, podana na puree ziemniaczanym z chrzanem
oraz z domową musztardą

polędwica wołowa podawana z jajkiem i grillowanym boczkiem

Stek truskawkowy

130,00 zł

polędwica wołowa podawana ze świeżymi truskawkami
i sosem truskawkowym z nutą chilli

ZUPY

Tradycyjny schab z kością
podany z kapustą zasmażaną i ziemniakami z pieca

125,00 zł

Stek Benedyktyński
Karmelizowany ser kozi na salsie

110,00 zł

z masłem czosnkowym

domowe pikle, majonez truflowy, tostowa bułka brioche

Grillowane kiełbaski jagnięce

Klasyczny stek z polędwicy

KLASYKA KUCHNI POLSKIEJ

Klasyczny stek z antrykotu sezonowanego

POZOSTAŁE NASZE SPECJALNOŚCI
Kluski z dynią na trzy sposoby

84,00 zł

34,00 zł

z dynią konfitowaną, dyniowym puree,
prażonymi pestkami dyni, smażoną szałwią i serem szafir

podany z solą morską i masłem czosnkowym

Barszcz z uszkami

22,00 zł

na wywarze z kości cielęcych, zakwaszany domowym
octem z regionalnych jabłek, podawany z uszkami
z grzybów prawdziwych

Żurek na własnym zakwasie

Trio soczystych mięs
Antrykot benedyktyński

91,00 zł

sezonowany antrykot z jajem sadzonym i bekonem

Konfitowane policzki wołowe

22,00 zł

20,00 zł

48,00 zł

w sosie z fermentowanym czosnkiem i jałowcem, na puree
ziemniaczanym z chrzanem i gotowaną w maśle fasolką edamame

z białą kiełbasą, boczkiem i puree ziemniaczanym

Zupa Szefa Kuchni

43,00 zł

polędwica wołowa, polędwiczka drobiowa, wędzonka, masło czosnkowe,
papryka jalapenio, ziemniaki, domowa musztarda

Steki i antrykoty podajemy w zestawie z:
frytkami stekowymi lub ziemniakiem pieczonym w soli

Madziarski gulasz wołowy

propozycja dnia

48,00 zł

z domowymi kluskami i wędzonym owczym serem

Pierogi z kaczką

Chrupiące kawałki kurczaka

z maślanym sosem, marynowaną żurawiną i oliwą szczypiorkową

NASZE SŁYNNE ŻEBERKA

DLA DZIECI
29,00 zł

z frytkami i sałatką

ŻEBERKA W MIODZIE

Bekon burger
54,00 zł

wolno pieczone żeberko wieprzowe w glazurze z miodu i
prażonego czosnku, domowa musztarda, chrzan

PIECZONE ŻEBERKO WIEPRZOWE

Dekonstrucja szarlotki z żurawiną

podane z sałatką kartoflaną z ogórkiem kiszonym i cebulą
oraz domową musztardą

26,00 zł

49,00 zł

46,00 zł

100% polska sezonowana wołowina, własnego wypieku bułka bekon,
bataty, ser cheddar, sałata, pikle, sos miodowy z chorizo,
frytki stekowe

Soczysta pierś kurczaka sous vide

DESERY

36,00 zł

39,00 zł

z puree ziemniaczanym z owczym serem, glazurowanymi marchewkami
i sosem z gorczycą

Pierś kacza w pięciu krokach

52,00 zł

jabłko, żurawina ponczowana w żubrówce, rozmaryn, słony karmel

puree z marchewki, smażone kopytka, sos z wiśni i papryczki jalapenio

Brownie czekoladowe z aromatem whisky

Sandacz z czarną soczewicą

26,00 zł

biała pieczona czekolada, kwaśna śmietana, konfitura owocowa

49,00 zł

pomidorami koktajlowymi, szpinakiem z patelni
i sosem cytrynowo- musztardowym

Talerz Polski
danie vege
danie pikantne

a w nim wszystkie specjały kuchni polskiej takie jak:
żeberko wieprzowe, kotlet schabowy, gulasz wołowy,
kaszanka, pierogi z kaczką, ziemniaki pieczony w soli,
ogórek małosolny / kiszony, kapusta zasmażana, ciemny sos.
danie dedykowane dla 1 osoby.

68,00 zł

DRINKI

DODATKI
Ziemniak pieczony w soli

9,00 zł

Cuba Libre

PIWA
20,00 zł

baccardi, pepsi, sok z cytryny

Ziemniaki z pieca w rozmarynie

9,00 zł

Mimoza

9,00 zł

18,00 zł

Aperol Spritz

24,00 zł

prosecco, aperol, woda gazowana

Frytki z batata

18,00 zł

Puree ziemniaczane

9,00 zł

Tatanka
Whisky Sour
Gin & Tonic

9,00 zł

Gin, tonic

Ogórek małosolny / kiszony

9,00 zł

jagermeister, red bull

Piwa regionalne

9,00 zł

Sosy (musztarda, chrzan, czosnkowy, ketchup, majonez)

6,00 zł

Sos whisky

10,00 zł

24,00 zł

Cydr

20,00 zł

Piwo bezalkoholowe

Sok jabłkowy / grejpfrutowy / z czarnej porzeczki
/ pomarańczowy / pomidorowy

Dzban soku (1.0L)
Woda gazowana / niegazowana

(0.2l)

Poniedziałek - środa od godz. 18:00
Cuba libre i mimoza za 10,00 zł
Czwartek od godz. 18:00
Do każdego steka - gin tonic, aperol spritz
Lub tatanka - gratis!

WÓDKI
Wódka J.a. Baczewski (40ml)

13,00 zł

Wódka J.a. Baczewski smakowa (40ml)
piołun / Wiśnia / pomarańcza / morele / jeżyna

15,00 zł

Reprezentacja wódek J.A. Baczewski (4x 20ml)

32,00 zł

Wódka wyborowa (40ML)

12,00 zł

Żubrówka (40ML)

12,00 zł

Żołądkowa gorzka (40ML)

12,00 zł

Reprezentacja wódek polskich (4x 20ML)

24,00 zł

Wódka chopin (40ML)
Śliwowica paschalna (40ML)

16,00 zł
18,00 zł

9,00 zł
26,00 zł
9,00 zł
16,00 zł

Herbata

10,00 zł

dziękujemy za odwiedziny,
podziel się swoimi wrażeniami i
pozostaw opinię na naszej wizytówce google,
trip advisor lub naszym profilu FB
śledź nasz profil @slawkowska1 !

Kawa espresso

10,00 zł

Kawa czarna

10,00 zł

Kawa z mlekiem

12,00 zł

Cappuccino

12,00 zł

Cafe latte

13,00 zł

irish Coffee

19,00 zł

Lemoniada

16,00 zł

WYKAZ ALERGENÓW W OSOBNEJ KARCIE

18,00 zł

dokładne gramatury potraw znajdują

Sok ze świeżych owoców (0.3l)

12,00 zł

24,00 zł

9,00 zł

Dzban wody (1.0l)

(0.4l)

12,00 zł

Butelkowe 0.4l

wódka, aperol, sok pomarańczowy, woda gazowana

NAPOJE
Pepsi / Pepsi max / mirinda / 7up / Tonic

18,00 zł

Butelkowe 0.5l

24,00 zł

Orange Wild Aperol

kapusta zasmażana z koperkiem

15,00 zł

Butelkowe 0.5l

Butelkowe 0.5l

Jagerbull

18,00 zł

13,00 zł

żubrówka, sok jabłkowy

Kruche sałaty z sosem winegret

Grillowane warzywa z parmezanem

Pszeniczniak, Koźlak, Złote Lwy

20,00 zł

whisky, sok z cytryny

a w sezonie letnim ziemniaki młode z koperkiem

11,00 zł

Lane 0.3l / 0.5l

prosecco, sok pomarańczowy

Frytki stekowe

okocim jasny lager

co poniedziałek nowa oferta lunchowa
Przy grupach 8 lub więcej osób,
doliczamy serwis kelnerski 10%

CENY BRUTTO ZAWIERAJĄ VAT

się w biurze managera restauracji

INNE ALKOHOLE
Gin Seagrams (40ml)

13,00 zł

Rum Bacardi Superior (40ml)

15,00 zł

Rum Bacardi Black (40ml)

16,00 zł

Tequila Olmeca Silver (40ml)

15,00 zł

Tequila Olmeca Gold (40ml)

16,00 zł

Jagermeister (40ml)

16,00 zł

Chivas (12 years old) (40ml)

18,00 zł

Jack Daniel’s (40ml)

16,00 zł

Jameson (40ml)

16,00 zł

Brandy Stock 84 (40ml)

16,00 zł

Cognac Hennessy (40ml)

24,00 zł

