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SŁONECZNE BURGERY

Schab Burger ..................................18 zł / 24 zł
schabowy, mix sałat, pomidor, ogórek, cebula karmelizowana, 
sos koktailowy, bułka
/// w zestawie z frytkami i surówką

Kurczak Burger ...............................18 zł / 24 zł
filet drobiowy w panierce, mix sałat, surówka, pomidor,
cebula karmelizowana, sos jogurtowo-majozenowy, bułka
/// w zestawie z frytkami z batata

Wypasiony Burger ..........................18 zł / 24 zł
siekana wieprzowina w słodkim sosie chilli, mix sałat, 
pomidor, cebula karmelizowana, sos koktailowy, bułka
/// w zestawie z frytkami i surówką 

Wege Buła ......................................13 zł / 19 zł
surówka, sos jogurtowo-majonezowy, bułka
/// w zestawie z frytkami z batata

Smyk Burger ...................................13 zł / 16 zł
filet drobiowy w panierce, sałata, pomidor,
sos koktailowy, bułka

ZUPY

Rosół z domowym makaronem ....................8 zł
Żurek po staropolsku ..................................12 zł
serwowany z ziemniakami smażonymi z okrasą

Zapytaj o "Zupę Dnia" .........................................

DANIA GŁÓWNE

Leśne Runo .................................................27 zł
polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym serwowane na 
plackach ziemniaczanych, z dodatkiem żurawiny

Karkówka "Wyśmienita"..............................26 zł
krucha sztuka mięsa z pieca, puree ziemniaczane z boczkiem 
i cebulką, buraczki

Schabowy ...................................................22 zł
kotelet schabowy z pieczarkami, ziemniaki lub frytki, 
surówka

Devolay .......................................................22 zł
kotlet devolay, ziemniaki lub frytki, surówka

SAŁATKI

Łosoś na świeżym szpinaku .......................25 zł 
łosoś grilowany, szpinak, pomidorki koktailowe, oliwki, pestki 
dyni, czerwona cebula, sos winegret, pieczywo z pieca

Sałatka z serem pleśniowym i gruszką ......24 zł
mieszanka sałat, gruszka, ser pleśniowy, orzechy, słonecznik, 
pomidory koktailowe, sos balsamiczny, pieczywo z pieca

solo   zestaw

solo   zestaw

solo   zestaw

solo   zestaw

solo   zestaw



PIEROGI RĘCZNIE LEPIONE

Pierogi z mięsem 7 szt ...............................21 zł
serwowane z okrasą

Pierogi chłopskie 7 szt ...............................21 zł
serwowane z okrasą

DL A DZIECI

Smyk Burger ...................................13 zł / 16 zł
filet drobiowy w panierce, sałata, pomidor,
sos koktailowy, bułka 
/// w zestawie z frytkami

Nuggetsy w chrupiącej panierce .................14 zł
filety drobiowe w panierce, frytki, surówka

Placki ziemniaczane 3 szt. .........................12 zł

DODATKI

Bukiet warzyw .............................................. 7 zł
Bukiet surówek ............................................. 7 zł
Ziemniaki gotowane .....................................5 zł
Frytki ............................................................6 zł
Frytki z batata ..............................................8 zł
Pieczywo czosnkowe ....................................6 zł
Dodatkowy sos .............................................3 zł

DESERY

Zapytaj obsługi o "Deser Dnia" ...........................
Pucher lodowy z bezą .................................13 zł
2 gałki lodów, beza, bita śmietana, owoce, sos

Pucharek lodowy z adwokatem ..................13 zł
2 gałki lodów, adwokat, bita śmietana, owoce, sos

Lody .........................................................3,50 zł
1 gałka

Kawa mrożona ...........................................11 zł
zimna kawa, lody, bita śmietana

NAPOJE GORĄCE

Herbata z cytryna .........................................8 zł
Kawa naturlna .............................................. 7 zł
Kawa rozpuszczalna .....................................8 zł
Kawa z ekspressu .......................................10 zł
Kawa Latte  ................................................12 zł
Cappuccino .................................................12 zł
Czekolada ...................................................12 zł
Śmietanka do kawy ......................................1 zł
Cytryna .........................................................1 zł

NAPOJE ZIMNE

Kropla Beskidu (0,5l) ...................................5 zł
Soky Cappy (0,2l) ....................................4,50 zł
pomarańcz, jabłko, porzeczka

Dzbanek soku (1l) ......................................12 zł
pomarańcz, jabłko, porzeczka

Cola, Fanta, Sprite (0,5l) ...............................6 zł
Cola, Fanta, Sprite (0,9l) .............................10 zł

solo   zestaw

Wykaz alergenów dostępny w barze.



WINA

Wino 100 ml ................................................8 zł
Wino butelka ..............................................50 zł
Martini ..........................................................9 zł
słodkie wino białe lub czerwone 100 ml

Szampan .....................................................50 zł
Grzaniec ......................................................12 zł

PIWO BECZKOWE

Tyskie Gronie (0,5l) ...................................... 7 zł
Tyskie Gronie (0,3l) ......................................6 zł 

PIWO BUTELKOWE

Książęce Pszeniczne (0,5l) ...........................8 zł
Książęce IPA (0,5l) ........................................8 zł
Lech Premium (0,5l) ....................................  8 zł
Kozel Černý (0,5l) .........................................8 zł
Dębowe (0,5l) ...............................................8 zł
Redd's Papaya i Limonka (0,4l) ...................8 zł
Redd's Jabłko (0,4l) ......................................8 zł
Sok do piwa ..................................................1 zł

PIWKO BEZ ALKOHOLOWE

Lech Free (0,33l) .......................................... 7 zł
Lech Free Pomelo i Grejpfrut (0,33l) ............ 7 zł
Lech Free Limonka z Miętą (0,33l) .............. 7 zł

ALKOHOLE

Finlandia ......................................................8 zł
Żubrówka ......................................................6 zł
Krupnik .........................................................6 zł
Malibu .........................................................  7 zł
J. Walker Red Label .......................................9 zł
Jack Daniel .................................................14 zł
Gin Lubuski ................................................... 7 zł
Brandy ..........................................................8 zł
Bacardi Rum .................................................9 zł
Adwokat ........................................................ 7 zł
Moka Liquer ................................................. 7 zł

DRINKI

Zielona Żabka .............................................14 zł
50 ml Blue Bols, 25 ml wódki, sok pomarańczowy

Dwa Misie ...................................................10 zł
50 ml słodki krupnik, sok pomarańczowy

Malibu Coctail ............................................14 zł
50 ml malibu, mleko, bita śmietana

Wódka z Martini .........................................14 zł
50 ml wódki, 50 ml Martini, sprite

Blue Lady ....................................................14 zł
25 ml Gin, 25 ml Blue Bols, sok pomarańczowy, cytryna

Wściekły Pies ..............................................10 zł
20 ml sok, 30 ml wódka, Tabasco

Dysponujemy czterema salami bankietowymi
na potrzeby organizacji imprez okolicznościowych.

w w w . s l o n e c z n e t a r a s y . p l


