
CZAPLOWSKIE SPECJAŁY

Carpaccio z polędwicy (120 g) .........................................................................................    39,00 zł 
z parmezanem i kaparami, serwowane z bułeczkami i masełkiem czosnkowym

z polędwicy (130 g) ..............................................................................    Befsztyk tatarski  42,00 zł
z pieczywem

 (150 g) ....................................................................................................   Ogórki czaplowskie 10,00 zł
– pikantny przysmak naszego wyrobu

(8 szt.) ....................................................................................................................  Śliwki w boczku 14,00 zł

   12,00 złMigdały palone w soli (50 g) ....................................................................................................

10,00 złWłoskie bułeczki z masłem czosnkowym (3 szt.) ..................................................    

Frytowane pierożki z kaczką i białym serkiem (5 szt.) ...............................   24,00 zł
podane z mixem sałat z sosem Ranch

frytowane (8 szt.) .............................................................................................. Pierogi ruskie  16,00 zł

15,00 złGołąbek z kaszą w sosie borowikowym ............................................................   WEG 

Rostu (3 szt.)  ....................................................................................................................................    WEG 21,00 zł
szwajcarskie placki z grubo tartych ziemniaków z cebulką,
podane z kwaśną śmietanką 

 z szynką, serem ........................................................................................   Bagietka z pieca 15,00 zł
sosem czosnkowym, ogórkami czaplowskimi, pomidorem i sałatą lodową 

 z grillowanym kurczakiem, serem ..........................................   Bagietka z pieca 19,00 zł 
sosem czosnkowym, ogórkami czaplowskimi, pomidorem i sałatą lodową 

 z wędzonym łososiem, serem ....................................................       Bagietka z pieca 21,00 zł
sosem czosnkowym, ogórkami czaplowskimi, pomidorem i sałatą lodową 

Zupa krem z dyni z płatkami migdałów (300 ml)  ..............................   WEG 17,00 zł

17,00 złŻurek z grzybkiem i jajkiem (300 ml) ...................................................................................   

Serowa z grzankami (300 ml) ..............................................................................................   17,00 zł
z parmezanem i coulis bazyliowym

Aksamitna zupa grzybowa (300 ml)  ..........................................................   WEG 20,00 zł
z podgrzybkami, kurkami, borowikami i z kluseczkami  

Zupa Hiszpańska (300 ml) ......................................................................................................   17,00 zł
pikantna zupa z chorizo, soczewicą, porem, selerem, 
marchwią i pomidorami          

SAŁATKI

Sałatka z gruszką i gorgonzolą (400 g) ..............................................  WEG 28,00 zł 

podana z czerwoną cebulą, pomidorem i ogórkiem, 

rukolą lub szpinakiem, z sosem miodowo-cytrusowym                                                                               

 (400 g) ....................................................  Sałatka z grillowanym kurczakiem 28,00 zł 
sałata lodowa, ogórek zielony, pomidor, papryka, kukurydza, czerwona 

cebula, cukinia, twarożek, grillowane kawałki pikantnego kurczaka, sos vinegrette     

Sałatka szalona (400 g) .............................................................................................................  39,00 zł 

sałata lodowa, kiełki, łosoś wędzony, szynka prosciutto, mozzarella, 

grillowane  krewetki, pomidor, ogórek, cukinia, oliwki, sos z cytryny i sos vinegrette     

 

DODATKI do dań głównych

 z masłem i serem (200 g) ...........................................................   Kotlet devolay 32,00 zł

podany z ziemniakami puree i sałatką Colesław                              
1

(250 g) .............................................................................................   Enchilada de Pollo 32,00 zł

tortilla z grillowanym kurczakiem, sosem z pieczonych pomidorów,   
podana z ryżem meksykańskim i mixem sałat z sosem Ranch
1

 (180g) .........................................................................................    Espatada de Frango 39,00 zł

duża szpada z kawałkami kurczaka, cebuli, boczku i papryki, podana z mixem 
sałat z vinegrette i ryżem meksykańskim, w zestawie sosy: słodki chilli i Ranch
1

(180 g) ........................................................................................    Cacarola de Frango 39,00 zł  

gorący rondel z kawałkami kurczaka, papryki i cebuli w aromatycznym 
sosie z mieszanką oryginalnych przypraw, podany z mixem sałat 
z vinegrette i ryżem jaśminowym
1

w sosie z żurawiną (150 g) ...............   Confitowane udko z kaczki  40,00 zł

podane z kluskami oraz ćwikłą z chrzanem
1

w szynce parmeńskiej (200 g) .............................................   Filet z kurczaka 41,00 zł 

nadziewany mozzarellą i suszonymi pomidorami, 
podany z frytkami i mixem sałat z vinegrette
1

(160 g) ................................................................  Kotlet schabowy panierowany 32,00 zł

podany z ziemniakami puree i kiszoną kapustą zasmażaną 
1

marynowana w piwie (180 g) ............................  Grillowana karkówka 40,00 zł

podana z ryżem meksykańskim i mixem sałat z sosem Ranch
1

 (180 g) ............................................................................................    Espatada de Porco 41,00 zł

duża szpada z kawałkami polędwiczki wieprzowej, cebuli, boczku i papryki,
podana z mixem sałat z vinegrette i ryżem meksykańskim,
w zestawie sosy: słodki chilli i Ranch
1

 (350 g) ............................................................................................................................   BBQ Ribs 40,00 zł

pieczone pikantne żeberka z sosem BBQ i chilli, podane z pieczonymi 
ziemniakami i mixem sałat z sosem Ranch
1

 z polędwiczki wieprzowej w plastrach boczku (180 g) ....  Tornedo 42,00 zł

w sosie z zielonego pieprzu z gorgonzolą, podane z pieczonymi 
ziemniakami i grillowanymi warzywami
1

z polędwiczką wieprzową (180 g) ...........................................    Rondel leśny 42,00 zł
gorący rondel z kawałkami polędwiczki wieprzowej w sosie z grzybami, 
cebulą i ziołami prowansalskimi, podany z pieczonymi ziemniakami 
i mixem sałat z vinegrette
1

Rolada wołowa (200 g) .......................................................................................................   39,00 zł

z kluskami i kiszoną kapustą zasmażaną 
1

 (180 g) ..........................................................................................   Cacarola De Carne 56,00 zł

gorący rondel z kawałkami polędwicy wołowej, papryki i cebuli 
w aromatycznym sosie z mieszanką oryginalnych przypraw, 
z mixem sałat z vinegrette i ryżem jaśminowym
1

z polędwicy wołowej (200 g) ....................................................................................     Stek 89,00 zł

z masłem czosnkowym, z zielonymi szparagami w szynce parmeńskiej 
z grilla, grillowanym pomidorem i pieczonymi ziemniakami  

  

                              UWAGA! O alergeny występujące w potrawach - zapytaj kelnera

MAKARONY

Nowości!

OFERTA DNIA!

(350 g) ........... Papardelle z confitowaną kaczką i warzywami  32,00 zł 

makaron szerokie wstążki, confitowane udo z kaczki, smażona cukinia, 
papryka i peperoni 
            

 (350 g) ......................   Curry z kurczaka ze smażonym papardelle 29,00 zł  

makaron wstążki, pierś z kurczaka, cukinia, papryka, cebula, 
ogórek zielony, śmietana, zielone curry              

 (350 g) ............................................................................   Penne ze szpinakiem WEG 29,00 zł 

makaron rurki, szpinak, ser gorgonzola, czosnek, śmietana, parmezan                      

 (350 g)  ..........................................................  Penne z borowikiem i truflą WEG 29,00 zł 

makaron rurki, borowiki, trufle, śmietana, parmezan                    

(400 g)  ................................................................. Paella z kurczakiem i chorizo  35,00 zł 

ryż arborio, filet z kurczaka, kiełbasa chorizo, papryka, cebula, groszek cukrowy, 
groszek zielony, bulion drobiowy, kurkuma, podana z mixem sałat
            

(400 g)  .............................................................................. Paella z owocami morza  55,50 zł 

ryż arborio, krewetki Black Tiger, małże św. Jakuba, papryka, cebula, 
groszek cukrowy, groszek zielony, bulion warzywny, kurkuma, podana z mixem sałat

Zapytaj kelnera co dzisiaj 
proponujemy na DESER!

Ryż jaśminowy, ziemniaki, frytki, kluski śląskie, surówki (150 g) ................    10,00 zł

Ryż meksykański, kapusta kiszona zasmażana (150 g) ..................................    10,00 zł

Warzywa gotowane (200 g) .......................................................................................................    12,00 zł

Warzywa grillowane (200 g) ......................................................................................................    14,00 zł



PIZZA

POLECAMY ORYGINALNĄ WŁOSKĄ PIZZĘ, 
TYLKO Z WŁOSKICH PRODUKTÓW!

 ø32 cm

Dodatki do pizzy:                                                                                
Warzywa ...........................................................................................................................................................   5,00 zł

Wędliny lub mięso lub ser ...............................................................................................................   6,00 zł

Sos pomidorowy lub czosnkowy ...............................................................................................   2,00 zł

.................................................................................................................... 1. Pizza Margherita   20,00 zł

sos pomidorowy, mozzarella, świeża bazylia, oliwa extra vergine, oregano 
1

 ..................................................................................................................................   2. Pizza Funghi 25,00 zł

sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki, oregano
1

 .........................................................................................................................   3. Pizza Rusticana 26,00 zł

sos pomidorowy, mozzarella, boczek wędzony, cebula, oregano
1

 .........................................................................................................    4. Pizza Wegetariańska 27,00 zł

sos pomidorowy, mozzarella, papryka, kukurydza, pieczarki, 

cukinia, oregano 
1

..................................................................................................................   5. Pizza Capricciosa 28,00 zł

sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki, szynka, oregano 
1

 ....................................................................................................................................   6. Pizza Tonno 29,00 zł

sos pomidorowy, mozzarella, tuńczyk, cebula, oregano 
1

...........................................................................................................  7. Pizza ze szpinakiem 30,00 zł

sos pomidorowy, mozzarella, szpinak, czosnek, gorgonzola, oregano 
1

........................................................................................................................ 8. Pizza Tropikana    30,00 zł

sos pomidorowy, mozzarella, szynka, ananas, camembert, oregano 
1

 .........................................................................................................................................   9. Pizza Pollo 31,00 zł

sos pomidorowy, mozzarella, marynowana pierś z kurczaka, 

grillowana papryka, czosnek, czerwona cebula, oregano 
1

 ...............................................................................................................................   10. Pizza Napoli  31,00 zł

sos pomidorowy, mozzarella, salami napoli, oliwki, 

pomidory suszone, oregano 
1

 .................................................................................................................   11. Pizza Cztery Sery  31,00 zł

sos pomidorowy, mozzarella, gorgonzola, gouda, camembert, oregano 
1

 ..............................................................................................................................    12. Pizza Wiejska 31,00 zł

sos pomidorowy, mozzarella, frytowany boczek, cebula, 

ogórek kiszony, ser wędzony, oregano 
1

13. Pizza Hiszpańska ................................................................................................................   31,00 zł

sos pomidorowy, mozzarella, kozi ser, kiełbasa chorizo, papryka pieczona,

podana z konfiturą cebulowo-figową, oregano 
1

 .....................................................................................................................   14. Pizza Prosciutto 33,00 zł

sos pomidorowy, mozzarella, prosciutto, zielone szparagi, 

pomidorki koktailowe, rucola, oregano 
1

15. Pizza Diavolo ....................................................................................…....................................   34,00 zł

 sos pomidorowy, mozzarella, frytowany boczek, salami napoli, szynka 

prosciutto, oliwki, papryka jalapeno, oregano 

  

SZEFA KUCHNI
2 x filet z szynką parmeńską

2 x tornedo z polędwiczki wieprzowej

2 x udko z kaczki

6 x mix sałat lub zestaw surówek

6 x ziemniaki pieczone
...................................................................................................................................................................................    235,00 zł

+ dzbanek lemoniady GRATIS

DOMOWY OBIAD
2 x rolada wołowa

2 x schabowy

2 x kotlet devolay z masłem i serem

3 x kapusta zasmażana

3 x zestaw surówek

2 x kluski śląskie

4 x ziemniaki pieczone
...................................................................................................................................................................................   190,00 zł

+ dzbanek lemoniady GRATIS

WIEPRZEK NA 3 SPOSOBY
2 x żeberka BBQ (700 g)

2 x grillowana karkówka marynowana w piwie

2 x płatki polędwicy wieprzowej z borowikami

3 x mix sałat z sosem Ranch

3 x sałatka z kiszonych ogórków z pomidorami i czerwona cebulą

3 x ryż meksykański

3 x ziemniaki pieczone
...................................................................................................................................................................................   220,00 zł

+ dzbanek lemoniady GRATIS

ZESTAWY WIELOPORCJOWE
DLA 6 OSÓB

Makaron papardelle (150 g) ...............................................................................................  19,00 zł

w sosie pomidorowym z pulpecikami z kurczaka 
1

 z ketchupem (150 g) ........................................   Fileciki z kurczaka “Pańko” 21,00 zł

podane z frytkami i surówką z marchewki z brzoskwinią 

TYLKO DLA DZIECI

RYBY

 (200 g) ..................................................................................    Dorsz atlantycki po tajsku 40,00 zł 

ze smażonymi warzywami i sosem słodko-pikantnym, 

podany z ryżem jaśminowym i bukietem sałat z vinegrette   
1

Łosoś z pieca (180 g) ...............................................................................................................................  46,00 zł

z odrobiną masła cytrynowego, podany ze smażoną na oliwie z oliwek 

cukinią, koprem włoskim, na świeżym szpinaku z płatkami migdałów 
1

(180 g) ........................................................................................  Cacarola frutos do mar 59,50 zł 

gorący rondel z małżami św. Jakuba i krewetkami w sosie ze śmietaną, 

papryką, cebulą, sosem ostrygowym i słodkim chilli, podany z ryżem jaśminowym 

i mixem sałat z vinegrette                

Zapytaj kelnera co dzisiaj 
proponujemy na DESER!
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