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MENU
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JESIEŃ/ZIMA 2020 AUTUMN/WINTER 2020

WWW.DOSLONCESPA.PL

PRZYSTAWKI APPETIZERS

PIEROGI DUMPLINGS (9 szt / 9 pcs)

Tatar z polędwicy wołowej /100 gr/ z marynowanymi grzybkami
Polish beef tenderloin tartare /100 gr/ with pickled mushrooms

34 PLN

Z mięsem i skwarkami
Stuffed with meat and greaves

25 PLN

Krewetki duszone w białym winie /5 szt./
Prawns stewed in white wine /5 pcs./

29 PLN

Ze szpinakiem i serem feta
Stuffed with spinach and feta cheese

23 PLN

Warzywa grillowane z mozzarellą /250 gr/
Grilled vegetables with mozzarella cheese /250 gr/

23 PLN

Ruskie z kwaśną śmietaną
Stuffed with white cheese and potatoes in sour cream

22 PLN

ZUPY SOUPS

MAKARONY PASTAS

Rosół wołowo-drobiowy z wiejskiej kury z pierożkami /3 szt./
Beef and chicken broth with dumplings /3 pcs./

18 PLN

Papardelle z polędwicą wołową i leśnymi grzybami
Papardelle with beef tendrlion and mushrooms

38 PLN

Zupa grzybowa z łazankami
Mushrooms soup with traditional polish pasta

18 PLN

Gołąbki wegetariańskie w sosie pomidorowym
Vegeterian stuffed cabbage with tomato sauce

34 PLN

Krem pomidorowy z grzanką serowa
Tomato cream soup with cheese toast

16 PLN

Tagliatelle z kurczakiem w delikatnym sosie śmietanowym
posypane parmezanem
Tagiatelle with chicken, cream sauce and parmesan

30 PLN

Spaghetti pomodoro
Spaghetti with tomato sauce

30 PLN

SAŁATKI SALATS
Sałatka Cezar z kurczakiem i sosem Cezara
Classic Chicken Caesar Salad with Homemade Caesar Dressing

29 PLN

DESERY DESSERTS

Sałatka Nicejska z jajkiem i tuńczykiem
Classic Nicoise salad with tuna

28 PLN

Lody smażone z gorącym sosem wiśniowym
Fried ice creams warm with cherry sauce

22 PLN

Sałatka z marynowanego buraka, koziego sera, rukoli,
mango i ziaren słonecznika
Marinated beetroot salad with goat cheese, arugola,
mango and sunflower seeds

27 PLN

Suflet czekoladowy
Chocolate souffle

20 PLN

Szarlotka z lodami
Apple pie served warm with scoop of ice cream

18 PLN

DANIA GŁÓWNE MAIN COURSE
Stek z polędwicy wołowej /200 gr/ 4 grube frytki i mix sałat
z pomidorem i sosem vinaigrette
Beef tenderlion /200 gr/ with 4 baked fries and mix salad
with tomato and vinaigrette sauce

69 PLN

Wiener Schnitzel z sałatka ziemniaczaną i kaparami
Wiener Schnitzel with potato salad and capares

44 PLN

Filet z kurczaka faszerowany suszonymi pomidorami i szpinakiem
z kluseczkami i miksem sałat
Chicken fillet stuffed with dried tomatoes and spinach with dumplings
and salad

32 PLN

Filet z pstrąga z palonymi ziemniakami I warzywami z grilla
Trout fillet with rousted potatoes and grilled vegetables

42 PLN

Karta obowiązuje od Listopada 2020. This menu is valid from November 2020.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. All prices include VAT.
Wszystkie ceny podane są w polskich złotych. All prices are in Polish zloty PLN.
Lista składników alergennych w daniach dostępna jest u kelnera.
List of allergenic ingredients in dishes available on request.

