HOTEL CZERNIEWSKI***

Restauracja

STEK PASJA
MENU
Organizujemy:
Wesela, Bankiety, wszelkiego rodzaju Imprezy Rodzinne
Firmowe Spotkania Biznesowe, Imprezy integracyjne
Posiadamy Sale Konferencyjne z pełnym wyposażeniem multimedialnym i nagłośnienie do 25o osób

Przystawki Zimne
Śledź

bałtycki marynowany w przyprawach korzennych w oliwie koperkowej,

podany z kiszonym ogórkiem, białą i czerwoną cebulą, jabłkiem, musem
chrzanowym, oraz pieczywem i masłem

Deska Wędlin Włoskich

podana z marynowanymi oliwkami oraz pieczywem

29,00 zł

własnego wypieku

Tatar

24,00 zł

z polędwicy wołowej serwowany płatkami słoniny wędzonej, marynowanymi

podgrzybkami, ogórkiem kiszonym i żółtkiem jajka oraz pieczywem własnego
wypieku

36,00 zł
Carpaccio

z marynowanej polędwicy wołowej podane z rukolą, pomidorkami

koktajlowymi, kaparami , płatkami parmezanu skropione delikatną oliwą truflową
oraz pieczywem własnego wypieku

39,00 zł

Przystawki Gorące
Calzone

pieróg nadziewany serkiem ziołowym podany z plastrami szynki

parmeńskiej z concasse z pomidorów

Pierogi Ruskie

21,00 zł

podane z kwaśną śmietaną oliwą ziołową i suszoną białą cebulą

21,00 zł
Pierogi z mięsem wołowym

podane z duszonymi podgrzybkami, szalotką

chipsami z boczku wędzonego

Krewetki Królewskie

24,00 zł

grillowane z czosnkiem, ostrą papryczką chili, w sosie

masłowo – winnym z grzankami czosnkowymi

34,00 zł

Sałatki
Sałatka Szpinakowa

ze szpinaku, podana na tamponadzie z suszonych

pomidorów, pieczoną papryką, filecikami pomarańczy i grapefruita, serem lazur,
pestkami słonecznika z dresingiem pesto bazyliowym z orzechami

26,00 zł
Sałatka Cezar

z grillowaną piersią kurczaka, pomidorkami koktajlowymi,

kaparami, anchois, płatkami parmezanu z dresingiem cesarskim

29,00 zł
Sałatka Parmeńska

z grillowaną szynką parmeńską, rukolą, płatkami

migdałów, karczochami, suszonymi pomidorami z oliwą truflową

29,00 zł
Sałatka z Płatkami Rozbefu

sezonowanego marynowanego w młotkowanym

pieprzu na mieszanych liściach sałat, filecikami pomarańczy, marynowanej gruszki,
świeżymi warzywami z dresingiem miodowo – musztardowym

31,00 zł

Zupy
Rosół

gotowany na trzech rodzajach mięs, domowym ręcznie robionym makaronem podany z

15,00 zł

marchewką i natką pietruszki

Krem z Białych Warzyw

podany z oliwą ziołową i chipsami z marchwi

16,00 zł
Krem z Pomidorów włoskich podany z mini kuleczkami mozzarelli i śmietaną bazyliowo orzechową
16,00 zł
Żur Staropolski

z białą kiełbasą, wędzonym boczkiem i jajkiem

17,00 zł

Steki Wołowe
Stek z Rostbefu

sezonowanego na mokro

250g - 35,00 zł
Stek z Antrykotu

;

sezonowanego na sucho

Stek z Antrykotu

340g - 49,00 zł

sezonowanego na mokro

250g - 35,00 zł
Stek z Rostbefu

;

sezonowanego na sucho

340g - 49,00 zł
100g

20,00 zł

100g

24,00 zł

Dodatki do Steków:
Standard (ziemniak grillowany, rukola z balsamico)
Frytki Belgijskie
Pieczone Warzywa
Mix Sałat z Warzywami
Sos Pieprzowy
Sos BBQ

7,00 zł
10,00 zł
14,00 zł
9,00 zł
5,00 zł
5,00 zł

Hamburgery Wołowe
Classic

200g mięsa z grillowanymi plastrami wędzonego boczku, sałatą,

pomidorem, ogórkiem konserwowym, czerwoną cebulą, sos tatarski

27,00 zł
Cheeseburger

200g mięsa z plastrami sera, grillowanym wędzonym boczkiem,

sałatą, pomidorem, ogórkiem konserwowym, czerwoną cebulą, sos tatarski

29,00 zł
Sweet
sałatą

200g mięsa z zapiekanym kozim serem, karmelizowaną czerwoną cebulą,

31,00 zł

Pizza
1. MARGHERITA

20,00 zł

2.PEPERONI

22,00 zł

3. COTTO

22,00 zł

Mozzarella, sos pomidorowy.
Mozzarella, tomato sauce.

Mozzarella, sos pomidorowy, kiełbasa pikantna.
Mozzarella, tomato sauce, spicy sausage.

Mozzarella, sos pomidorowy, szynka.
Mozzarella, tomato sauce, ham.

4. HAWAII

22,00 zł

Mozzarella, sos pomidorowy, szynka , ananas.
Ham, pineapple, home-made garlic-infused.

5. COTTO E FUNGHI

22,00 zł

6. BUFALA

25,00 zł

Szynka , duszone pieczarki.
Mozzarella, tomato sauce, ham, stewed champignons.

Mozzarella, sos pomidorowy, włoska mozzarella, oliwa czosnkowa, ser Grana Padano.
Mozzarella, tomato sauce, Italia mozzarella.

7. CAPRICCIOSA

30,00 zł

Mozzarella, sos pomidorowy, szynka , marynowana czerwona papryka, duszone pieczarki,
pesto.
Mozzarella, tomato sauce, ham, marinated red peppers, stewed champignons, pesto.

8. DECO

30,00 zł

Mozzarella, sos pomidorowy,, kurczak marynowany w czosnku i chilli, czerwona cebula, marynowana czerwona papryka.
Mozzarella, tomato sauce, chicken breast marinated in garlic and chilli, red onion, marinated red peppers.

9. AMERICANA

30,00 zł

10. VALOSSIMO

32,00 zł

Mozzarella, sos pomidorowy,kiełbasa pikamntnai, świeża rukola.
Mozzarella, tomato sauce, Spicy sausage, fresh arugula,

Mozzarella, sos pomidorowy, kurczak marynowany w czosnku i chilli, świeże pomidory.
Mozzarella, tomato sauce, Chicken breast marinated in garlic and chilli, fresh tomatoes.

11. CON SPINACI
Mozzarella, sos pomidorowy, ser feta, szpinak, czerwona cebula, czarne oliwki, pesto.
Mozzarella, tomato sauce, feta cheese, spinach, red onion, black olives, pesto.

35,00 zł

12. ANCHOIS

35,00 zł

13. PEPERONI E ZUCCHINA

35,00 zł

Mozzarella, sos pomidorowy Anchois, kapary, czerwona cebula.
Mozzarella, tomato sauce, anchovies, capers, red onion.

Mozzarella, sos pomidorowy Kiełbasa pepperoni, cukinia, ser kozi.
Mozzarella, tomato sauce, pepperoni sausage, zucchini, goat cheese.

14. PANCETTA ROMA

35,00 zł

Mozzarella, sos pomidorowy wędzony boczek, duszone pieczarki, czerwona cebula, czarne oliwki.
Mozzarella, tomato sauce, smoked bacon, stewed champignons, red onion, black olives.

15. PANCETTA ROMA

35,00 zł

16. CINQUE FORMAGGI

35,00 zł

17. CON POLLO

36,00 zł

Mozzarella, sos pomidorowy , kozi ser,konfitura, czerwona cebula,pomodory,orzechy.
Mozzarella, tomato sauce,goat cheese, red onion, nuts.

Mozzarella, sos pomidorowy Ser mozzarella, ser kozi, ser feta, ser Gorgonzola.
Mozzarella, tomato sauce, mozzarella cheese, goat cheese, feta cheese, Gorgonzola cheese.

Mozzarella, sos pomidorowy Kurczak marynowany w czosnku i chilli, marynowane karczochy, suszone pomidory, pesto.
Mozzarella, tomato sauce, chicken breast marinated in garlic and chilli, marinated artichokes, sun-dried tomatoes,, pesto.

18. CHILLI

Mozzarella, sos pomidorowy, włoskie pikantne salami, pomidorki cherry, ser feta, czarne oliwki,
oliwa czosnkowa, ser Grana Padano

36,00 zł

Mozzarella, tomato sauce, Spicy Italian salami, cherry tomatoes, feta cheese, black olives.

19. PICCANTE

36,00 zł

20. CARNEVALE

37,00 zł

21. NAPOLETANA

37,00 zł

Mozzarella, sos pomidorowy, włoskie pikantne salami, świeże pomidory, marynowana czerwona papryka,ostre papryczki jalapeno.
Mozzarella, tomato sauce, spicy Italian salami, fresh tomatoes, marinated red peppers, marinated jalapeno peppers.

Mozzarella, sos pomidorowy łoskie pikantne salami, ser kozi, marynowana czerwona papryka,
czarne oliwki, pesto.
Mozzarella, tomato sauce, spicy Italian salami, goat cheese, marinated red peppers,
black olives, pesto.

Mozzarella, sos pomidorowy Kulki sera Bocconcini, czarne oliwki, anchois, kapary,
Mozzarella, tomato sauce, bocconcini mozzarella, black olives, anchovies, capers,

22. VEGETARIANA

37,00 zł

Mozzarella, sos pomidorowy Ser kozi, marynowana czerwona papryka, marynowane karczochy, szpinak, duszone pieczarki, pesto.
Mozzarella, tomato sauce, goat cheese, marinated red peppers, marinated artichokes, spinach, stewed champignons,pesto.

23. CAMPAGNOLA

37,00 zł

Mozzarella, sos pomidorowy Bakłażan, cukinia, pomidorki cherry, czerwona papryka, czerwona cebula, siekany czosnek, papryczki
chilli,
Mozzarella, tomato sauce, eggplant, zucchini, cherry tomatoes, red bell-peppers, red onion, sliced garlic,,fresh chilli peppers,

24. FRUTTI DI MARE

37,00 zł

25. TUTTO QUANTO

38,00 zł

Mozzarella, sos pomidorowy Małże, krewetki, kalmary, ośmiorniczki, cytryna.
Mozzarella, tomato sauce,mussels, prawns, squids, baby octopus, lemon,

Mozzarella, sos pomidorowy Kiełbasa pepperoni, szynka , włoskie pikantne salami, marynowana czerwona papryka,,duszone pieczarki,
czerwona cebula, czarne oliwki, pesto,
Mozzarella, tomato sauce,pepperoni sausage, ham, spicy Italian salami, marinated red peppers, stewed champignons,red onion,
black olives, pesto.

26. PRIMA

38,00 zł

Mozzarella, sos pomidorowy Kiełbasa pepperoni, wędzony boczek, czarne oliwki, czerwona cebula, kapary, pomidorki
cherry,,marynowana czerwona papryka, pesto,
Mozzarella, tomato sauce,pepperoni sausage, smoked bacon, black olives, red onion, capers, cherry tomatoes,marinated red
peppers, pesto.

27. PROSCIUTTO CRUDO

38,00zł

Mozzarella, sos pomidorowy Szynka Prosciutto Crudo, świeża rukola, pomidorki cherry,
Mozzarella, tomato sauce,prosciutto Crudo ham, fresh arugula, cherry tomatoes.

28. PROSCIUTTO CRUDO E BUFALA

40,00 zł

29. CON SALMONE

40,00 zł

30. FUMO

40,00zł

Mozzarella, sos pomidorowy Szynka Prosciutto Crudo, włoska mozzarella z bawolego mleka,
Mozzarella, tomato sauce, prosciutto Crudo ham, Italian mozzarella cheese made from the milk of the water buffal.

Mozzarella, sos pomidorowy Norweski wędzony łosoś, czerwona cebula, kapary, cytryna.
Mozzarella, tomato sauce, smoked Norwegian salmon, red onion, capers, lemon.

Mozzarella, sos pomidorowy,krewetki, szynka , tabasco.
Mozzarella, tomato sauce ,prawns, ham, Tabasco.

31. PROSCIUTTO CRUDO E FORMAGGI

40,00 zł

Mozzarella, sos pomidorowy Ser mozzarella, ser kozi, ser feta, ser Gorgonzola, szynka Prosciutto Crudo.
Mozzarella, tomato sauce,mozzarella cheese, goat cheese, feta cheese, Gorgonzola cheese,Prosciutto Crudo ham.

32. GAMBERI

Mozzarella, sos pomidorowy Krewetki, szpinak, czerwona cebula, pietruszka.
Mozzarella, tomato sauce,prawns, spinach, red onion, parsley.

40,00 zł

Dania z Ryb
Filet z Sandacza

smażony podany na puree ziemniaczano – chrzanowym z

kalafiorem romanesco i sosem kaparowym

36,00 zł
Stek z Łososia

pieczony podany z risotto, duszonym szpinakiem na maśle i

sosem cytrynowym

39,00 zł

Dania Mięsne
Kotlet Schabowy tradycyjny

z ziemniaczanym puree ze świeżym koperkiem z

burakami zasmażanymi

27,00 zł
Saltimbocca eskalopki cielęce zapiekane z szynką parmeńską i szałwią z sosem
tymiankowym podane z makaronem tagiatelle, suszonymi pomidorami i szpinakiem

39,00 zł
Polędwiczka Wieprzowa marynowana w świeżych ziołach robiona na sposób
sous-vide delikatnie skropiona sosem madera podana na puree marchwiowo – imbirowym
i pieczonymi warzywami

42,00 zł

Makarony
Spaghetti Carbonara

tradycyjne z podsmażonym wędzonym boczkiem, natką

pietruszki, żółtkiem jajka, śmietanie i białym winie

27,00 zł
Tagiatelle z Kurczakiem

w sosie z podgrzybków z wiórkami parmezanu

31,00 zł
Tagiatelle Czarne z Krewetkami

z pomidorkami cherry, czosnkiem, ostrą

papryczką, szpinakiem, oliwą z oliwek

36,00 zł

Lazania Bolońska z sosem pomidorowo - bazyliowym oraz z mix sałat
34,00 zł

Desery
Semifreddo – lody z migdałów

23,00 zł

Tiramisu

14,00 zł

