PODKŁADKI

STEKI
18,00

Quritto

25,00

tortilla/kurczak/ser mozzarella/sos BBQ

Mac&Cheese

25,00

Nachos&Company

25,00

frytki/makaron/ser cheddar/bekon/chrupki kukurydziane
nachos/ser cheddar/papryka jalapeno/pomidory/śmietana/
guacamole/sos chilli

Tatar

wołowina 100g/pikle/cebula/anchois/jajko przepiórcze/
grzanka

Krewetki tygrysie 5 szt.

krewetki/wino/masło/czosnek/chilli/pietruszka/grzanka

34,00
filet z kurczaka 180g/frytki lub ziemniaki pieczone/sos czosnkowy/
warzywa/sos

Stek Rib-Eye

69,00
antrykot 250 g (przed wysmażeniem)/frytki lub ziemniaki pieczone/
sałatka z pomidorów i kaparów/sos demi-glace/masło ziołowe

SAŁATY

39,00

Czarne Bao 2 szt.

21,00

wołowina/pomidory/czerwona fasola/papryka/nachos/
ser cheddar/grzanka

Rybna Bouillabaisse

dorsz/łosoś/mule/kalmary/szafran/pomidory/fenkuł/
wywar z ryb i skorupiaków

Ramen

28,00

52,00
żeberka wołowe 450g/ziemniaki pieczone/szaszłyk warzywny/
sałatka z pomidorów i kaparów/sos BBQ

intensywny wywar wieprzowo-wołowy/tare oparte
na sosie sojowym i katsuobushi/makaron/jajko/wołowina/kiełki
sojowe/nori/oliwa chilli

kurczak/mleko kokosowe/imbir/chilli/pomidorki cherry/
pieczarki/kolendra/ryż jaśminowy

plus krewetki
zamiana ryżu na makaron ramen
Od czwartku swieze mule 45,00
mule w sosie winno-maślanym
mule w sosie pomidorowym z czerwonym winem
makaron spaghettoni z mulami

Sandacz

filet z sandacza 160g/sos cytrynowo-szafranowy/
puree rozmarynowe/fasolka szparagowa

26,00

34,00
+3,00

Pstrąg z pieca

pstrąg 250g/masło/czosnek/cytryna/zioła/ziemniaki/
sałatka z pomidorków i kaparów

49,00

42,00

NEW

Tom Yum

42,00

Żeberka

34,00

Fish&Chips

39,00

Red Curry

36,00

dorsz 150g w cieście piwnym/frytki/sos tatarski

red curry/ mleko kokosowe/bulion/papryka /cukinia /
tofu/ kulki ryżowe

Spinachi

28,00

Gnocchi

35,00

tagliatelle/szpinak/czosnek/śmietana/pomidory suszone/
bazylia/ser gorgonzola

49,00
spaghettoni/krewetki/białe wino/masło/czosnek/chilli/pietruszka

Kaczka Confit
49,00
kaczka/ziemniaki pieczone z rozmarynem/sos z zielonego pieprzu/
chutney jabłkowy
polędwiczka wieprzowa 170g/mus z grzybów leśnych/
ziemniaki au gratin/carpaccio z buraka

400 g

Gamberi

34,00
pierś z kurczaka 180g/panko/frytki/sos sriracha mayo/sałatka

Polędwiczka

PASTY

kluseczki włoskie/kurczak/grzyby/śmietana/parmezan

Kurczak Panko
NEW

Chilli

99,00
rostbef i polędwica 450g (przed wysmażeniem)/frytki lub ziemniaki
pieczone/sałatka z pomidorów i kaparów/sos demi-glace/
masło ziołowe

29,00

DANIA GŁÓWNE

250/500 ml

pieczone pomidory/mozzarella/pesto bazyliowe

NEW

kozi ser/migdały/granat/pomidory cherry/awokado/
mus figowy/vinaigrette/grzanki

12,00/20,00
warzywa/kurczak/grzyby mun/papier pszenny/sos sweet chilli

18,00

35,00
29,00

Koza

Sajgonki z kurczakiem 2szt./4szt.

Krem z pomidorów

lub z krewetkami 4 szt.
Burrata

NEW

NEW

29,00
kaczka szarpana 100g/bao/marchew/papryka/prażona cebula
dymka/anyż/czosnek/papryczka jalapeno/kolendra/imbir

ZUPY

29,00

burrata/szynka parmeńska/rukola/pesto bazyliowe/
pomidory/oliwa/grzanka/sos balsamico

T-Bon - podany na gorącym kamieniu

450g

Cezar

sałata rzymska/grillowany kurczak/pomidorki cherry/
sos cezar/parmezan/grzanki			

39,00
NEW

jogurtowy sos czosnkowy

Chicken Steak

NEW

Frytki z batatów

Pad Thai

36,00
smażony makaron ryżowy z tofu/kiełki mung/orzechy/warzywa/
kurczak

lub z krewetkami 4 szt.				
BURGERY

43,00
kotlet 160 g

Klasyczny

29,00
wołowina/ser cheddar/sałata/pomidor/ogórek konserwowy/
cebula czerwona/sosy

Ostry 		

31,00

Chicken

31,00

Vegeburger

31,00

Naked Burger (bez bułki)		

34,00

wołowina/bekon/ser cheddar/papryczka jalapeno/ogórek/
cebula/pomidor/nachos/sos chilli

kurczak w panko/ser cheddar/sałata/pomidor/
ogórek konserwowy/czerwona cebula/sos sriracha mayo
kotlet wegański/rukola/pomidor/ogórek/cebula/
ser mozzarella violife/sos czosnek/sos BBQ
wołowina/jajko sadzone/warzywa/sosy/
frytki lub ziemniaki pieczone

burger w zestawie: frytki+surówka
dodatkowy kotlet do burgera

+8,00
+14.00

PIZZA

Margherita

25,00

Capricciosa

29,00

sos pomidorowy/bazylia/mozzarella
sos pomidorowy/mozzarella/szynka cotto/pieczarki

Crudo

sos pomidorowy/mozzarella/szynka dojrzewająca/rukola/
pomidorki

Salami piccante

sos pomidorowy/mozzarella/salami piccante/jalapeno

31,00

31,00

Mista

31,00
sos pomidorowy/mozzarella/pieczarki/szynka/salami piccante

Asparagi

31,00
sos biały/mozzarella/szparagi/por/migdały/suszone pomidory

Vege Burak

sos pomidorowy/mozzarella wegańska/buraki/rukola/
słonecznik/tofu

Trufla
NEW

sos pomidorowy/mozzarella/pasta truflowa/szynka cotto/
mascarpone/rukola/oliwa truflowa

31,00

31,00

Mac& Cheese

31,00
sos pomidorowy/mozzarella/cheddar/frytki/bekon/jalapeno/
cheetos/makaron

Sos do pizzy: czosnkowy, pomidorowy, bbq

3,00

PANCAKES

4 szt.

Blueberry Almond

27,00

Strawberry Freshmaker

27,00

borówki/prażone migdały/syrop karmelowy/bita śmietana
mascarpone/mus truskawkowy/bita śmietana

Banana Hazelnut

27,00
nutella/banan/snickers/słone precelki/czekolada/bita śmietana

Rosołek z makaronem 200 ml

12,00

Chrupiące kawałki kurczaka

19,00

Panierowane fileciki z sandacza

23,00

Makaron Bolognese

22,00

bulion/makaron/marchewka/natka pietruszki
filet z kurczaka 100 g/frytki/mizeria

filet z sandacza 100 g/frytki/mizeria
tagliatelle/sos bolognese/parmezan

singiel 19.00
wołowina 80g/ser cheddar/ketchup

		
300 ml
Green Detox
17,00
szpinak/banan/natka pietruszki/imbir/pomarańcza

Coco Dream

mleko kokosowe/ananas/pomarańcza/mango

KAWY

Espresso
Espresso Doppio
Espresso Macchiato
Classico
Classico & Milk
Capuccino Milk/ Con Pana
Caffe Latte

karmel/wanilia/lawenda/róża/orzech

15,00

9,00
12,00
10,00
11,00
12,00
12,00
z syropem 17,00

Latte Macciato
Espresso Tonic

15,00
18,00

Irish Coffe

19,00

Frapuccino z bitą śmietaną

16,00

espresso doppio/tonic
whisky/espresso/bita śmietana

karmel/wanilia/lawenda/róża/orzech

HERBATY

Althaus

10,00
Earl Grey Classic/Assam Melange/Green Sencha/Jasmine Green/
Fruit Berry/Toffee Rooibush

DESERY
Ciasta i desery własnego wyrobu
po wybór zajrzyj do witrynki

MENU DLA DZIECI

Mini burger

KOKTAJLE&SHEJKI

rzymska na cienkim cieście , 30 cm

z frytkami 25,00

Jeśli jesteś zadowolony z naszej obsługi
podziel się tym z innymi na:

LEMONIADY DOMOWE
		

Melon Waterfall

400 ml/1 L
15,00/32,00

Classic Lemon

15,00/32,00

Pink Pleasure

15,00/32,00

arbuz/truskawka/bazylia
cytryna/mięta

malina/lawenda

SOKI ŚWIEŻO WYCISKANE
		

300 ml/1 L
18,00/58,00
18,00/58,00
18,00/58,00

Pomarańczowy
Grejpfrutowy
Mix

NAPOJW ZIMNE
		

Gazowane

Pepsi/Pepsi Max/Mirinda/7-up/Tonic/

200 ml/ 450 ml/1 L
8,00/12,00/22,00

		

Schweppes

200 ml
8,00

Citrus/Lemon

Ice tea

brzoskwinia/cytryna 
		

Soki

8,00
250 ml/1 L

8,00/22,00
jabłko/pomarańcza/czarna porzeczka/grejpfrut/ananas/pomidor

Woda

5,00/15,00

gazowana/niegazowana 

Pigwoniada

Jeśli nie spełniliśmy Twoich oczekiwań, skontaktuj się
z naszym menadżerem. Daj nam szansę przyjrzeć się
uważnie Twojej sugestii i zareagować.
Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
kontakt@podkladkarestobar.pl

17,00

klasyczna/kwaśna/miodowa/herbaciana

14,00

Pełna lista alergenów występujących w daniach
jest dostępna u obsługi.

