HOTEL CZERNIEWSKI ***
-----------------------------------------------------

Restauracja

STEK PASJA
MENU
Organizujemy:
Wesela, Bankiety, wszelkiego rodzaju Imprezy Rodzinn e,
Firmowe Spotkania Biznesowe, Imprezy i ntegrac yjne ,
Posiadamy Sale Konferencyjne z pełnym wyposażeniem multimedialnym
i nagłośnienie m do 25o osób.

PRZYSTAWKI
ŚLEDŹ

24zł

marynowany filet/ukwaszona śmietana/cebula/emulsja koperkowa

KREWETKI AGLIO OLIO

34zł

grzanka/czosnek/chili/nać pietruszki

TATAR

36zł

siekany rostbef/pieczarka/ogórek/żółtko confit/parmezan/lubczyk

CARPACCIO

39zł

marynowana polędwica/rukola/kapary/ parmezan/oliwa truflowa

SAŁATKA CYTRUSOWA

26zł

liście sałat/pomarańcz/śliwka/ser kozi/słonecznik

SAŁATKA CAESAR

29zł

sałata rzymska/grillowany kurczak/bekon/jajko/sos anchois/parmezan

PIEROGI RUSKIE

21zł

twaróg/ziemniak/ukwaszona śmietana/cebula/majeranek

PIEROGI Z WOŁOWINĄ

26zł

podgrzybek/bekon/nać pietruszki

SZARE KLUCHY

24zł

ziemniak/kiszona kapusta/bekon

Zupy
ROSÓŁ Z KLUSKAMI

15zł

lane kluski/marchew/nać pietruszki

ŻUR

17zł

biała kieł basa/ziemniak/jajko

CHŁODNIK Z BOTWINY
kefir/maślanka/botwina/jajko/ogórek

20zł

Dania główne
WOŁOWINA SZARPANA

46zł

wolno duszona wołowina/młody seler/kalafior/palone masło/sos własny

KOTLET SCHABOWY

31zł

panierowany schab/kapusta młoda/ziemniak smażony/koper

KURCZAK ZAGRODOWY

36zł

pierś supreme/gnocchi/fasolka szparagowa/sos rozmarynowy

POLĘDWICA WIEPRZOWA

44zł

polędwica z szynką parmeńską/puree ziemniak/bób/sos kurka

BURGER

29zł

wołowina/ser chedar/bekon/cebula confit/ogórek małosolny

ŁOSOŚ

42zł

filet/risotto cytrynowe/szpinak/bób/fasolka szparagowa/parmezan

TAGLIATELLE

36/31zł

ziołowy makaron/krewetki lub kurczak/pomidor/szpinak/chili

PAPPARDELLE

32zł

makaron/wołowina/podgrzybek/dymka/parmezan

Steki Wołowe
STEK Z ROSTBEFU sezonowany na sucho 100g

15zł

STEK Z ANTRYKOTU sezonowany na sucho 100g

19zł

Dodatki
standard ziemniak grillowany, rukola
frytki Belgijskie
grillowane warzywa
mix liści sałat
sos demi glace
sos pieprzowy

10zł
9zł
14zł
9zł
5zł
5 zł

Pizza
1. MARGHERITA

20zł

Mozzarella, sos pomidorowy.
Mozzarella, tomato sauce.

2.PEPERONI

22zł

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

3. COTTO

22zł

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

4. HAWAII

22zł

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

5. COTTO E FUNGHI

22zł

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

6. CAPRICCIOSA

30zł

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

7. DECO

30zł

Mozzarella, sos pomidorowy,, kurczak chilli, czerwona cebula,
marynowana czerwona papryka.
Mozzarella, tomato sauce, chicken chilli, red onion, marinated red peppers.

8. AMERICANA

30zł

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

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

35zł

10. CHILLI

36zł

Mozzarella, sos pomidorowy, włoskie pikantne salami, pomidorki cherry,
ser feta, czarne oliwki, oliwa czosnkowa, ser Grana Padano
Mozzarella, tomato sauce, Spicy Italian salami, cherry tomatoes, feta cheese,
black olives.

11. VEGETARIANA

37zł

Mozzarella, sos pomidorowy, ser kozi, marynowana czerwona papryka,
marynowane karczochy, szpinak, pieczarka, pesto.
Mozzarella, tomato sauce, goat cheese, marinated red peppers, marinated
artichokes, spinach, champignons,pesto.

12. TUTTO QUANTO

38zł

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

13. PRIMA

38zł

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.

14. PROSCIUTTO CRUDO

38zł

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

Desery
Sernik

26zł

Naleśniki ze świeżymi owocami

18zł

Lody ze świeżymi owocami

21zł

