PERON IV

Postoj na proste przyjemnosci

PERON I

sniadania

salatki

Sałatka z 2 plastrami grillowanego koziego sera
kolorowa sałata z rucolą,  gotowaną gruszką, granatem, orzechami
włoskimi i grzankami z pieca

36,00 zł

Sałatka Cezar
z kurczakiem i boczkiem, podana z grzankami

35,00 zł

PERON V

Na specjalne życzenie przygotujemy potrawy bezglutenowe:
pizzę na bezglutenowym spodzie oraz makarony.
Cena pizzy bezglutenowej dodatkowo płatna 7 zł.
Czas oczekiwania na pizzę bezglutenową ok 40 min.

pizza

Jeśli jesteś wegetarianinem powiedz
nam o tym. Nasza obsługa doradzi pozycje
z karty lub wymieni składniki dań.
Odradzamy spożywania pizzy osobom chorym na nietolerancję glutenu
ze względu na pył z mąki w piecu.

Codziennie zapraszamy na pyszne śniadania od
godziny 10:00 do 11:30.

PERON II

przystawki

Margherita
sos pomidorowy, mozzarella, oliwa z oliwek

30,00 zł

Focaccia z pieca opalanego drewnem
z solą morską, rozmarynem i świeżą oliwą

22,00 zł

Capriciosa
sos pomidorowy, mozzarella, szynka, pieczarki, oliwa z oliwek

34,00 zł

Krewetki smażone
z papryczkami pepperoni, pomidorkami cherry,
czosnkiem i natką pietruszki. Podamy je z ciepłymi grzankami

36,00 zł

Vegetariana
sos pomidorowy, ser mozzarella, cukinia, papryka kolorowa,
cebula czerwona, suszony pomidor, czarne oliwki, roszponka

36,00 zł

Crostini z białą mozzarellą
świeżą bazylią, pomidorkami koktajlowymi oraz kremem balsamicznym

26,00 zł

Parmeńska
sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka parmeńska, rucola,
ser Grana Padano, oliwa z oliwek

40,00 zł

Tatar wołowy z białej krzyżowej - podajemy tylko w weekendy
z cebulą czerwoną, ogórkiem kiszonym, pieczarkami marynowanymi,
chipsem z parmezanu, masłem, musztardą oraz grzankami

32,00 zł

Calabria
sos pomidorowy, mozzarella, ostra Spianata Calabria (oryginalne włoskie
salami), pomidorki cherry, papryczki jalapeño, oliwa z oliwek

37,00 zł

36,00 zł
Carbonara
sos śmietanowy, mozzarella, boczek, cebula czerwona, natka pietruszki, jajko

Serdecznie polecamy przystawkę do wina dla dwóch osób

OLBRZYMIA DESKA SMAKÓW:

Ser Wędzony, Grana Padano, Ser Mimolette, Camembert, Salami Łagodne,
Włoskie Pikantne Salami Spianata, Szynka Parmeńska, Suszone Pomidory, Oliwki,
podana z konfiturą z cebuli oraz konfiturą z żurawiny w cenie 56 zł

PERON III

Quattro formaggi
sos pomidorowy, mozzarella, ser kozi, gorgonzola,
lazur, orzechy włoskie, oliwa z oliwek

39,00 zł

Salame
sos pomidorowy, mozzarella, salami, prażony czosnek, oliwa czosnkowa

35,00 zł

Bazyliowa
sos pomidorowy, pesto bazyliowo-czosnkowe, pomidorki koktajlowe,
biała mozzarella

35,00 zł

37,00 zł
Di Pollo
sos pomidorowy, mozzarella, grillowany kurczak, pomidor, rucola, oliwa z oliwek

zupy

Krem pomidorowy z ricottą

18,00 zł

Dodatkowy sos

Krem z cukinii
z chipsem z parmezanu

19,00 zł

Dodatkowy składnik warzywny

Polski rosół z kury z makaronem
      podajemy w sobotę i niedzielę

18,00 zł

Dodatkowy składnik mięsny

2,00 zł
4,00 zł
3,00 zł

PERON VI

makarony

Tagliatelle z kurczakiem
oraz szpinakiem, cebulą, czosnkiem, pomidorem suszonym, śmietanowym
sosem i serem Grana Padano

38,00 zł

Papperdelle z polędwiczką wieprzową
z kurkami w sosie śmietanowym i serem

39,00 zł

Tagliatelle nero di seppia z krewetkami
oraz pomidorkami koktajlowymi, cebulą, czosnkiem, papryczką chilli,
natką pietruszki, sosem maślano-winnym

47,00 zł

Tagliatelle szpinakowe z szynką parmeńską
z kalafiorem romanesco, pomidorkami koktajlowymi, natką pietruszki
i serem Grana Padano

38,00 zł

PERON VII

ryby

Świeże pstrągi dostępne w piątki i soboty w 2 smakach z dodatkami:
frytki lub ziemniaki, kolorowa sałata z sosem vinegrette.

Pstrąg w pomidorach, czosnku i świeżej bazylii

39,00 zł

Pstrąg w maśle czosnkowym

39,00 zł

Fish and chips
dorsz atlantycki panierowany, sos tzatziki, frytki stekowe, domowy coleslaw
		

42,00 zł

PERON VIII

PERON X

dania glowne

TYLKO W WEEKENDY
Połówka kurczaka pieczonego w świeżych ziołach, ziemniaki opiekane,
kolorowe grillowane warzywa 42,00 zł

Olbrzymi kotlet schabowy
podany z ziemniakami puree oraz kapustą zasmażaną

34,00 zł

38,00 zł
Burger BBQ
200 g soczystego mięsa wołowego, lekka pszenna bułka, Ser Mimolette, boczek,
sałata, cebula, pomidor, ogórek kiszony, sos BBQ
– podany ze stekowymi frytkami
36,00 zł
Burger Włoski
panierowana biała mozzarella, pszenna bułka, sałata, pomidor, cebula, rukola,
pesto bazyliowe - podany ze stekowymi frytkami
Stek wieprzowy Tomahawk w ziołowej panierce
ziemniaki opiekane, sałata z rucolą i suszonymi pomidorami

44,00 zł

Płatki z indyka z grzybami leśnymi
oraz szalotką w sosie z białego wina i śmietany, podane z kluseczkami
gnocchi i kolorową sałatą

42,00 zł

Pierś z kurczaka faszerowana tapenadą z suszonych pomidorów
z bazylią, ricottą podana ze stekowymi frytkami oraz kolorową sałatą

42,00 zł

34,00 zł
Pęczotto z pieczonym bakłażanem
cukinią, papryką, pomidorkami, prażonymi pestkami oraz okruchami wędzonego
sera białego,  pesto bazyliowe

PERON IX

menu dzieciece

desery

Krem brulle
opalany przy stoliku tak, aby cukier trzcinowy utworzył ciepłą i chrupiącą
skorupkę na zimnym deserze

18,00 zł

Tiramisu klasyczne z musem porzeczkowym

18,00 zł

Puchar lodowy

18,00 zł

Kawa mrożona z lodami waniliowymi i bitą śmietaną

18,00 zł

Zapiekane pod kruszonką truskawki
malinowa bita śmietana, lody waniliowe
(czas oczekiwania to ok. 20 min - deser zapiekany w piecu)

20,00 zł

TYLKO W WEEKENDY

PERON XI

Lemoniada w litrowym słoiku
podajemy gdy temperatura przekroczy 20°C – nie podajemy do niej
dodatkowych szklanek, nie robimy jej w karafkach – 1 litr dla 1 osoby

14,90 zł

Coca-Cola / Coca-Cola Zero / Fanta / Sprite / Tonic Kinley (0,25 l)

10,00 zł

Sok wyciskany ze świeżych pomarańczy lub grejpfruta

17,00 zł

Kropla Beskidu (0,33 l / 0,75 l)
niegazowana

8,50 zł / 14,00 zł

Kropla Delice (0,33 l / 0,75 l)
naturalnie gazowana

8,50 zł / 14,00 zł

14,00 zł

Okocim Klasyczna Pszenica 0,5 l

14,00 zł

Okocim bezalkoholowy 0,5 l

14,00 zł

Okocim Radler 0% lub 4,5 % 0,5 l (smaki sezonowe)

14,00 zł

Jasne Okocimskie 0,5 l

14,00 zł

Grimbergen Blonde lane 0,33 l

15,00 zł

Grimbergen Blanche lub Double Ambree but. 0,33 l

15,00 zł

WINO DOMU BIAŁE LUB CZERWONE
ORAZ LANE PROSECCO

49,00 zł

Karafka 0,75 l
Karafka 0,375 l

28,00 zł

Kieliszek 150 ml

15,00 zł

Lane Prosecco - lekkie, zimne, orzeźwiające, musujące wino
18,00 zł
45,00 zł

Kieliszek 150 ml
Karafka 0,5 l

„Wina sprzedawane na butelki znajdziecie Państwo w osobnej karcie

Sok Cappy (0,25 l)

10,00 zł

Aperol Spritz Aperol, Prosecco, woda gazowana oraz lód

19,90 zł

Mohito bezalkoholowe (0,4 l)

17,00 zł

Margarita truskawkowa kruszony lód, cytrynówka, mus truskawkowy

19,90 zł

Mojito klasyczne kruszony lód, Bacardi, brązowy cukier,
sprite, świeża mięta

19,90 zł

Mojito malinowe kruszony lód, Bacardi, maliny, brązowy cukier,
sprite, świeża mięta

19,90 zł

Balla balla Ballantine’s, kruszony lód, domowa lemoniada, limonka

19,90 zł

Mini pizza - sos pomidorowy, mozzarella, 2 dowolne składniki

9,90 zł

Domowa herbata mrożona z malinami

17,00 zł

Fileciki z kurczaka z frytkami i surówką

9,90 zł

Gnocchi podsmażane na masełku
ze słodkim sosem malinowym

9,90 zł

Specjalne ceny obowiązują tylko dzieciaczki ;-)

Žatecký Černý 0,5 l

PERON XV

12,00 zł

dania dziecięce + 100% ceny.

12,00 zł

10,00 zł

Burn bezalkoholowy napój energetyzujący (0,25 l)

Dla dorosłych na specjalne życzenie także przygotujemy

Žatecký Světlý Ležák małe lane 0,3 l

Fuze Tea (0,25 l)

9,90 zł

z kosza niespodzianek, oczywiście gratis (po zjedzonym obiadku).

14,00 zł

PERON XIV

napoje zimne

piwa

Žatecký Světlý Ležák duże lane 0,5 l

Beza Pawlowa z bitą śmietaną i owocami w cenie 24 zł

Mini kotlecik schabowy z puree i ogórkiem kiszonym

Do każdego z powyższych dań dziecko wybiera nagrodę

PERON XIII

PERON XII

napoje cieple

Herbata 400ml (różne smaki)

11,00 zł

Kawa czarna (180 ml)

14,00 zł

Kawa biała (180 ml kawa / 50 ml mleko)

14,00 zł

Cappucino (80 ml kawa / 150 ml mleko)

14,00 zł

Espresso / Doppio (80 ml / 160 ml)

11,00 zł / 13,00 zł

Latte macchiato (80ml kawa / 120 ml mleko)

13,00 zł

Latte grande (160 ml kawa / 140 ml mleko)

15,00 zł

Ceny zawierają podatek VAT • Napiwek nie jest wliczony • Dokładne gramatury dań znajdują się u Managera restauracji

PERON XVI

drinki

ALKOHOLE MOCNE

Wyborowa (40 ml)

10,00 zł

Johnie Walker Black (40 ml)

16,00 zł

Finlandia (40 ml)

12,00 zł

Bacardi (40 ml)

14,00 zł

Soplica wiśniowa (40 ml)

10,00 zł

Ballantine’s (40 ml)

16,00 zł

Jack Daniel’s (40 ml)

18,00 zł

