PRZYSTAWKI
Tatar wołowy

POLSKA SEZONOWANA WOŁOWINA
39,00 zł

Klasyczny stek z polędwicy

85,00 zł

Stek Jack Daniel’s

98,00 zł

z masłem czosnkowym

domowe pikle, majonez truflowy, pieczywo

Hummus

INNE DANIA

28,00 zł

z grillowanymi warzywami sezonowymi i jarmużem

Stek Benedyktyński

Stek truskawkowy
34,00 zł

kruche sałaty, prażony słonecznik,
sos miodowo- rozmarynowy

98,00 zł

39,00 zł

Schab z grilla

35,00 zł

sos z zielonego pieprzu, sezonowe dodatki

65,00 zł

31,00 zł

sos szałwiowo- czosnkowy, parmezan

podany z solą morską i masłem czosnkowym

Trufle z ciecierzycy

z curry i mleczkiem kokosowym

Antrykot benedyktyński

72,00 zł

18,00 zł

sezonowany antrykot z jajem sadzonym i bekonem

Antrykot chimichuri

72,00 zł

sezonowany antrykot z sosem chimichuri

39,00 zł

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

Soczysta pierś kurczaka sous vide

Do steków rekomendujemy frytki stekowe lub
ziemniaki pieczone w soli

burgery

31,00 zł

puree z batata, piklowane buraki, sałatka ze świeżych ziół

Trio soczystych mięs

z oliwą z pieczonych pomidorów

Burger klasyczny

98,00 zł

Pierogi z bryndzą i szpinakiem

18,00 zł

Krem pomidorowo - paprykowy

Polędwiczka wieprzowa sous vide

puree z kalafiora z masłem orzechowym, fasolka szparagowa w bułce tartej

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

Klasyczny stek z antrykotu sezonowanego

ZUPY
Krem marchewkowy

45,00 zł

29,00 zł

soczyste kawałki kurczaka, konfitura z pomidorów z curry,
jajko, parmezan

Sałata z kozim serem i marynowaną gruszką

Konfitowane policzki wołowe

puree ziemniaczane, fasolka edamame, sos demi glace - wiśnia z chilli

polędwica wołowa podawana z jajkiem i grillowanym boczkiem

Cezar na sałacie rzymskiej

31,00 zł

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

polędwica wołowa podawana w sosie z nutką jacka danielsa

SAŁATY

Knedle z dynią na trzy sposoby

35,00 zł

puree z marchwi z imbirem, sałata z kruchego jabłka z fenkułem
i słonecznikiem

35,00 zł

Pierś kacza w pięciu krokach

100% polska sezonowana wołowina / własnego wypieku bułka
pomidor / kruche sałaty / ser cheddar / pikle /
ketchup whisky

Bekon burger

36,00 zł

NASZE SŁYNNE ŻEBERKA

100% polska sezonowana wołowina / własnego wypieku bułka
bekon / bataty / ser cheddar / sałata / pikle /
sos miodowo-musztardowy

ŻEBERKA W MIODZIE

Burger z kozim serem

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

Sandacz na fasoli piękny jaś

37,00 zł

ŻEBERKA JACK DANIEL’S

DO BURGERÓW POLECAMY FRYTKI STEKOWE - 7,90 ZŁ/POR

49,00 zł

Talerz Polski

wolno pieczone żeberko wieprzowe w sosie Jack Daniels,
domowa musztarda, chrzan

49,00 zł

58,00 zł

a w nim wszystkie specjały kuchni polskiej takie jak:
żeberko wieprzowe, konfitowany boczek, policzek wołowy,
kurczak curry, schab, pierożek z bryndzą i szpinakiem,
ziemniaki z rozmarynem, ogórek małosolny / kiszony,
ciemny sos.
danie dedykowane dla 1 osoby.

DESERY

DLA DZIECI
22,00 zł

Chrupiące kawałki kurczaka

jabłko, żurawina ponczowana w żubrówce, rozmaryn, słony karmel

Brownie czekoladowe z aromatem whisky

43,00 zł

konfitowane rydze, sos maślano- koperkowy

100% polska sezonowana wołowina / własnego wypieku bułka
ser kozi / sałata /rucola / cebula piklowana / ketchup śliwkowy

Dekonstrucja szarlotki z żurawiną

48,00 zł

puree marchew-imbir, smażone kopytka, sos ze świeżej wiśni z chilli

22,00 zł

biała pieczona czekolada, kwaśna śmietana, konfitura z brzoskwiń

z frytkami i sałatką

danie vege
danie pikantne

25,00 zł

czy wiecie, że...

DODATKI
Ziemniak pieczony w soli

okocim jasny lager

9,00 zł

Ziemniaki z pieca w rozmarynie

9,00 zł

Frytki stekowe

9,00 zł

Frytki z batata

18,00 zł

Puree ziemniaczane

9,00 zł

steki przygotowywujemy tylko z polskiej,
selekcjonowanej wołowiny

9,00 zł

Ogórek małosolny / kiszony

9,00 zł

Grillowane warzywa z parmezanem

15,00 zł

10,00 zł

12,00 zł

Lane 0.3l / 0.5l

Pszeniczniak, Koźlak, Złote Lwy

13,00 zł

Butelkowe 0.5l

bułki burgerowe są wypiekane na miejscu
a ciasto to nasza unikalna receptura
mięso burgerowe przygotowujemy również sami
z najlepszych części wołowiny aby były soczyste

a w sezonie letnim ziemniaki młode z koperkiem

Kruche sałaty z sosem winegret

PIWA

wszystkie składniki dań, w tym również sosy
i dodatki są przygotowywane w oparciu
o nasze autorskie receptury
z najlepszych jakościowo surowców
od lokalnych dostawców

Piwa regionalne

18,00 zł

Butelkowe 0.5l

Cydr

10,00 zł

Butelkowe 0.4l

Piwo bezalkoholowe

10,00 zł

Butelkowe 0.5l

WÓDKI
kapusta zasmażana z koperkiem

9,00 zł

Sosy (musztarda, chrzan, czosnkowy, ketchup, majonez)
Sos jack daniel’s

Wódka J.a. Baczewski (40ml)

12,00 zł

4,00 zł

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

13,00 zł

9,00 zł

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

32,00 zł

Wódka wyborowa (40ML)

11,00 zł

Żubrówka (40ML)

11,00 zł

Żołądkowa gorzka (40ML)

11,00 zł

Reprezentacja wódek polskich (4x 20ML)

24,00 zł

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

15,00 zł

NAPOJE
Pepsi / Pepsi max / mirinda / 7up / Tonic
Sok jabłkowy / grejpfrutowy / z czarnej porzeczki
/ pomarańczowy / pomidorowy

Dzban soku (1.0L)
Woda gazowana / niegazowana

(0.2l)

8,00 zł

16,00 zł

8,00 zł
26,00 zł
7,00 zł

Dzban wody (1.0l)

16,00 zł

Herbata

10,00 zł

Kawa espresso

9,00 zł

Kawa czarna

9,00 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 !

INNE ALKOHOLE
Gin Seagrams (40ml)

12,00 zł

Rum Bacardi Superior (40ml)

15,00 zł

Rum Bacardi Black (40ml)

15,00 zł

Tequila Olmeca Silver (40ml)

15,00 zł

Tequila Olmeca Gold (40ml)

16,00 zł

Kawa biała

10,00 zł

Cappuccino

10,00 zł

Jagermeister (40ml)

15,00 zł

Cafe latte

12,00 zł

Chivas (12 years old) (40ml)

18,00 zł

irish Coffee

18,00 zł

Jack Daniel’s (40ml)

15,00 zł

Lemoniada

14,00 zł

Jameson (40ml)

15,00 zł

WYKAZ ALERGENÓW W OSOBNEJ KARCIE

16,00 zł

Brandy Stock 84 (40ml)

15,00 zł

dokładne gramatury potraw znajdują

Cognac Hennessy (40ml)

24,00 zł

(0.4l)

Sok ze świeżych owoców (0.3l)

co poniedziałek nowa oferta lunchowa

CENY BRUTTO ZAWIERAJĄ VAT

się w biurze managera restauracji

