RESTAURACJA EMOCJA
PRZEKĄSKI
Chleb ze smalcem (250 g)

DANIA GŁÓWNE
16,00

*w cenie frytki, ryż, ziemniaki opiekane lub gotowane – (170 g)
oraz zestaw surówek – (160 g)

ogórek kiszony, cebulka, pieczywo

Śledzik z cebulką (180 g)

17,00

pieczywo

Tosty (cztery trójkąty)

14,00

ser i dwa dowolne składniki do wyboru:
cebula, pieczarki, pomidor, ogórek konserwowy,
oliwki, czosnek, papryczki jalapeno, rukola
salami, szynka, boczek,

NOWOŚĆ! Burger (200g wołowiny)
+ frytki i surówka

18,00
28,00

100 % wołowiny, boczek, ser, sałata, cebula, pomidor, ogórek
konserwowy, sos ostry lub łagodny

*Ragout z kurczaka w sosie kurkowym (180 g)

24,00

*Pierś z kurczaka faszerowana pieczarkami

24,00

*Soczysta pierś z grilla na ostro (180 g)

23,00

*Kotlet schabowy lub drobiowy (150 g)

23,00

porcja dla dziecka (70 g)

15,00

z keczupem lub sosem czosnkowym

Golonka z pieca (300 g)

40,00

Zestaw surówek (160 g)

frytki/ziemniaki lub pieczywo, warzywa konserwowe,
chrzan, musztarda

Kęski kurczaka (10 szt.)

20,00

z sosem czosnkowym oraz słodko ostrym

Frytki (160 g)

8,00
8,00

Żeberka pieczone (250 g)

33,00

duszona cebulka, puree chrzanowe, zestaw surówek

Łosoś pieczony (140 g)

ZUPY (400 ml)

Domowe placki ziemniaczane (5 szt.)

Zapytaj o zupę dnia!
Pomidorowa z makaronem
Żurek z jajkiem, kiełbasą i pieczywem
Flaczki z pieczywem

30,00

chrupiąca sałata, puree chrzanowe

22,00

Ze śmietaną lub sosem czosnkowym

10,00
11,00
13,00

Penne z kurczakiem łagodne lub ostre (250 g)

22,00

sos pomidorowy lub śmietanowy
cebula, papryka, parmezan

Pierogi (8 szt.)

18,00

Morszczuk smażony

55,00/kg

SAŁATKI
do każdej sałatki podajemy ciepłe grzanki czosnkowe

Cezar (400 g)

PIZZA (30 cm)
Do każdej pizzy sos czosnkowy i pomidorowy
Receptura ciasta oparta na mące pełnoziarnistej.

22,00

kurczak, chips z boczku, sałata, pomidor, grzanki, parmezan,
sos musztardowo-miodowy

Grecka (300 g)

Margherita
20,00

sałata, papryka, pomidor, czerwona cebula, oliwki, ser feta,
sos winegret

Domowa

20,00

sos, ser, szynka, pieczarki

Hawajska
NOWOŚĆ! Pieczony camembert (400 g)

16,00

sos, ser

22,00

pieczony camembert z żurawiną
sałata, pomidor, gruszka, orzechy włoskie
sos winegret

23,00

sos, ser, kurczak, ananas, kukurydza, sos słodko-ostry

Amerykańska

23,00

sos, ser, salami, pomidor, czosnek, oliwki

Chłopska

23,00

sos, ser, boczek, salami, pieczarki, cebula

DESERY

Diabelska

23,00

sos, ser, salami, papryczki jalapeno, czosnek, tabasco

Fondant czekoladowy (150 g)

18,00

babeczka czekoladowa z białą czekoladą i gałką lodów

NOWOŚĆ! Rukola

25,00

sos, ser, czerwona cebula, gruszka, ser pleśniowy, rukola

Puchar lodowy

12,00
Emocja

3 gałki lodów z owocami i bitą śmietaną

25,00

sos, ser, kurczak, salami, pieczarki, cebula, kukurydza, papryka

Owoce pod kruszonką (150g)

18,00

z gałką lodów

Dodatki warzywne:

4,00

pieczarki, cebula, oliwki, ananas, papryka, czosnek, pomidor,
ogórek konserwowy, papryczki jalapeno, kukurydza, rukola

Dodatki mięsne:

4,00

szynka, salami, boczek, kurczak

Sery:
pleśniowy, feta, camembert

4,00

RESTAURACJA EMOCJA
KAWA/HERBATA
Herbata (150 ml)

WÓDKA (40 ml/0,5 L)
6,00

Do wyboru: czarna/zielona/miętowa/owocowa

Dzbanek herbaty (600 ml)

9,00

Do wyboru: czarna/zielona/miętowa/owocowa

Kawa czarna (150 ml)

8,00

rozpuszczalna, mielona lub z ekspresu

Espresso (25 ml)

8,00

Au Lait! (150 ml)

9,00

Finlandia

6,50/65,00

Wyborowa

5,50/55,00

Stock

5,50/55,00

Gorzka żołądkowa tradycyjna

5,50/55,00

Żubrówka z trawą

5,50/55,00

kawa z mlekiem

Cappucino (150 ml)

10,00

WINA (butelka 0,7 L)

kawa ze spienionym mlekiem

Latte Macchiato (300 ml)

12,00

trójwarstwowa kawa ze spienionym mlekiem

Caffe frappe (300 ml)

16,00

kawa mrożona z gałką lodów waniliowych

NOWOŚĆ! Herbata mrożona (300 ml)

Białe
J.P. Chenet (wytrawne)

55,00

J.P. Chenet (półsłodkie)

50,00

14,00
Czerwone

NAPOJE ZIMNE
Coca-cola (0,2 L/0,5 L)

4,00/7,00

Fanta (0,5 L)

7,00

Sprite (0,5 L)

7,00

Nestea (0,5 L)

7,00

Tiger (0,25 L)

6,00

Woda gazowana (0,3 L/0,5 L)

4,00/5,00

Woda niegazowana (0,3 L)

4,00

NEKTARY
Różne smaki (0,3 l)

J.P. Chenet (wytrawne)

55,00

J.P. Chenet (półwytrawne)

50,00

J.P. Chenet (półsłodkie)

50,00

Musujące

50,00

Wino grzane (200 ml)

17,00

WHISKY (40 ml)
Jack Daniels

17,00

Johnie Walker

12,00

Ballantines

14,00

5,00

jabłkowy, pomarańczowy, grejpfrutowy,
porzeczkowy, bananowy

DRINKI

Sok pomidorowy (0,3 l)

6,00

Dzbanek nektaru (1 L)

12,00

Dzbanek wody (1 L)

7,00

Żar tropików (200 ml)

15,00

wódka, blue curacao, grenadine, sok pomarańczowy

Gumiś (200 ml)

13,00

wódka, sok bananowy, sok porzeczkowy

PIWO

Szarlotka (200 ml)

13,00

żubrówka, sok jabłkowy

Perła KEG (0,3 L/0,5 L)

6,50/7,00

Perła (0,5 L)

8,00

Żywiec (0,5 L)

8,00

Green love (200 ml)

Żywiec bezalkoholowy (0,5 L)

8,00

wódka, blue curacao, sok pomarańczowy

Kasztelan niepasteryzowany (0,5 L)

8,00

Lech (0,5 L)

8,00

NOWOŚĆ! Mohito (200 ml)
16,00
wódka, limonka, cukier trzcinowy, mięta, woda gazowana

Tyskie (0,5 L)

8,00

Strong (0,5 L)

8,00

Trybunalskie miodowe (0,5 L)

8,00

Radler 2 % lub 0 % (0,5 L)

8,00

wódka, dowolny sok

Desperados (0,4 L)

9,00

Wściekły pies (40 ml)

Grzaniec (0,5 L)

12,00

Sok do piwa (50 ml)

1,00

Malibu (200 ml)

15,00

malibu, mleko

13,00

NOWOŚĆ! Sex on the beach
16,00
wódka, likier brzoskwiniowy, sok pomarańczowy,
sok żurawinowy
Typical (200 ml)

wódka, sok malinowy, tabasco

12,00
8,00

