RESTAURACJA U WUJA- MENU WYJAZDOWE

PRZYSTAWKI
TATAR WOŁOWY(200g) 31 zł
Żółtko, cebula, ogórek konserwowy, pieczarka marynowana
KREWETKI W PANIERCE PANKO(5 SZT.) 31 zł
Krewetki smażone z sosem słodkie chilli

ZUPY
ROSÓŁ NA WIEJSKIEJ KURZE Z MAKARONEM (300ml) 17 zł

SAŁATKI
CEZAR(250g) 35 zł
Z grillowanym kurczakiem, chrupiącym boczkiem i grzankami
Z WOŁOWINĄ(250g)36 zł
Ogórek, pomidor, karmelizowana cebulka, pieczarki, wołowina, sezam

MAKARONY
PENNE Z KREWETKAMI CHILLI(270g)39 zł
Z pomidorami, czerwoną cebulą i mozzarellą
POLO TAGLIATELLE(270g) 35 zł
Kurczak, cebula, sos śmietanowy, parmezan

PIEROGI (7 szt.)
RUSKIE 24,OREO 25,Z WOŁOWINĄ 28,-

DANIA GŁÓWNE

DE VOLAILLE(250g) 35 zł
Z surówkami
ŁOSOŚ GRILLOWANY(160g) 51 zł
KARKÓWKA GRILLOWANA(200g) 39 zł
surówka z kiszonej kapusty
PLACEK WUJA(500g) 39 zł
Placek ziemniaczany z gulaszem wieprzowym
ŻEBERKA BBQ(450g) 51 zł
Z surówką
FISH AND CHIPS(200g) 35 zł
Kawałki dorsza w cieście z surówką colesław
SCHAB(250g) 36 zł
Schab panierowany z kapustą zasmażaną
Do dao do wyboru: Ziemniaki opiekane, puree, frytki, gnocchi

BURGERY
WUJA/ NA OSTRO 37 zł/38 zł
Kotlet wołowy 200g, ser, cebula, ogórek konserwowy, pomidor, sałata, sos firmowy/jalepeno
WUJA NA WYPASIE 44 zł
Kotlet wołowy 400g, ser, cebula, ogórek konserwowy, pomidor, sałata, sos firmowy
BURGER Z SZARPANĄ WOŁOWINĄ (CZARNA BUŁKA) 40 zł
Szarpana wołowina 180g, sos cheddar, sos musztardowo-miodowy, karmelizowana cebula, ogórek
konserwowy, pomidor, sałata

CZARNY BURGER WUJA 37 zł
Kotlet wołowy 200g, sos miodowo-musztardowy, karmelizowana czerwona cebula, pomidor, ogórek
konserwowy i sałata
CZARNY BURGER WUJA NA WYPASIE 47 zł
2x kotlet wołowy 200g, sos miodowo-musztardowy, karmelizowana czerwona cebula, pomidor, ogórek
konserwowy i sałata
ZIELONY BURGER WEGAOSKI 34 zł
2x kotlet z cieciorki, bobu, buraka i kaszy kukurydzianej, ser cheddar vege, prażona cebula, sos sweet
chilli
Dodatkowo do burgera porcja frytek.

DESERY

FONDANT Z MALINAMI (opis w ulotce)(120 g) 23

DLA MALUCHA
ROSOŁEK (150ml) 11 zł
z makaronem i marchewką
CHRUPIĄCE KAWAŁKI KURCZAKA (120g) 15 zł
z frytkami i surówką z marchewki
TAGLIATELLE (220g) 15 zł
z sosem pomidorowym i serem
PIEROGI DO WYBORU (4 SZT) 15 zł
OREO
Z wołowiną
Ruskie

PIZZA
MARGARITA 26 zł / 30 zł
sos pomidorowy, ser mozarella
MARGARITA + 4 DOWOLNE SKŁADNIKI 36 zł / 42 zł
sos pomidorowy, ser mozarella, 4 dowolne składniki
CAPRICIOSA 31 zł / 35 zł
sos pomidorowy, szynka, pieczarki, ser mozarella
WEGATARIANA 32 zł / 36 zł
sos pomidorowy, brokuły, papryka, rukola, suszone pomidory
JALAPENO 36 zł / 42 zł
sos pomidorowy, jalapeno, spinata pikante, ser mozarella
4 SERY 41 zł / 48 zł
sos pomidorowy, gorgonzola, grana padano, taleggio, świeża mozarella
WUJA 41 zł / 48 zł
sos pomidorowy, kurczak, szynka, pieczarki, feta, kukurydza
WIEJSKA 41 zł / 48 zł
sos tysiąca wysp, mozzarella, bekon, kiełbasa śląska, kabanos, pieczarki konserwowe i cebula czerwona
KEBAB 41 zł / 48 zł
sos pomidorowy, mozzarella, kurczak, cebula, papryka, feta, ogórek
AMERICANO Z FRYTKAMI 42 zł / 49 zł*
sos czosnkowy, mozzarella, frytki, szarpana wołowina, ogórek konserwowy, cebula czerwo-na, jalapeno i
sos BBQ
Z GRUSZKĄ 37 zł / 44 zł*
sos śmietanowy, mozzarella, cheddar, gruszka, szynka parmeoska, płatki migdałowe
CARBONARA 37 zł / 44 zł*
sos czosnkowy, mozzarella, kurczak wędzony, bekon, jajko, natka pietruszki

TRUFLOWA 41 zł / 48 zł*
sos truflowy, mozzarella, mascarpone, spianata piccante, pomidorki koktajlowe
SŁODKA PIZZA 42 zł / mascarpone, nutella, gruszka, orzech włoski, M&M’s, maltesers
*Do wyboru ciasto czarne lub klasyczne :)
Dodatkowe składniki:
Krewetki (4szt.) 7 zł
Feta, kurczak, szynka, spianata pikante, boczek 5 zł
Brokuł, papryka, cebula, rukola, pomidorki cherry, jalapeno, pieczarki, ananas, kukurydza, suszone
pomidory 4 zł
Sos 2 zł

