Witamy
w reﬆauracji

Menu

Wszystkie dania są przygotowywane na bieżąco
przy maksymalnym wykorzystaniu świeżych
produktów, dlatego czas oczekiwania na niektóre
dania może być nieco dłuższy.
Również w przypadku dużego ruchu ze
zrozumiałych względów ulega on wydłużeniu.

Życzymy Państwu smacznego
Załoga Reﬆauracji Cichosza

Przekąski
Śledź w śmietanie

14,00 zł

ziemniak w mundurku na ciepło, koperek

Tatar wołowy

23,00 zł

przepiórcze żółtko, ogórek korniszony, marynowane grzyby, czerwona cebula

Czeburek

12,00 zł

z mięsem wieprzowym lub serem żółtym podany z sosem czosnkowym
oraz mix sałat(pieróg z przaśnego ciasta z nadzieniem mięsnym bądź serowym)

Sałatki
Sałatka z grillowaną piersią z kurczaka

23,00 zł

mieszane sałaty, pomidorki koktajlowe,ogórki,oliwki,cebula czerwona,
sos vinaigrette, podawane z chrupką bagietką

Sałatka ze smażonym camembertem

24,00 zł

mieszane sałaty, gruszka, orzechy włoskie, pomidorki koktajlowe, pestki dyni,
sos jogurtowy, podawane z chrupką bagietką

Sałatka Cezar
grillowany kurczak, mieszane sałaty, pomidorki koktajlowe, zielone oliwki,
prażone płatki migdałów, grzanki, sos cezar

24,00 zł

Dania główne
Sznycel wieprzowy, sałatka ziemniaczana,
mix sałat, dressing jogurtowy

28,00 zł

Deruni ziemniaczne z gulaszem wołowym,
zestaw surówek

19,00 zł

Deruni ziemniaczane z sosem z boczniaków,
zestaw surówek

16,00 zł

Kotlet po Kijowsku z frytkami, zestaw surówek

28,00 zł

Pieczony boczek z chrupiącą skórką, kluski śląskie,
modra kapusta

27,00 zł

Grillowana pierś z kurczaka, grillowany
ser i warzywa, frytki, sos tzatziki

26,00 zł

Grillowana karkówka, grillowane warzywa,
sos czosnkowy podawane z kaszą kuskus

28,00 zł

Gołąbki duszone w pomidorach

18,00 zł

Zupy
Barszcz Ukraiński

12,00 zł

Rosół drobiowo wołowy z pielmieni

12,00 zł

Żur na zakwasie z jajkiem, białą kiełbasą
i ziemniaczkami

14,00 zł

Zupa borowikowa z żubrówką

16,00 zł

Domowe pierogi
(podawane z wody)
Pierogi ruskie ze śmietaną i szczypiorkiem (10 szt.)

14,00 zł

Pierogi ze szpinakiem i serem feta polane masłem (10 szt.)

16,00 zł

Pierogi z mięsem i kapustą posypane okrasą (10 szt.)

16,00 zł

Pielmieni po cesarsku (12 szt.)

16,00 zł

małe pierożki z farszem mięsnym zapiekane w piecu z serem żółtym
oraz pieczarkami podane z kwaśną śmietaną

Ryby
Pstrąg pieczony z ziołami

24,00 zł/porcję

podawany z cytryną, frytkami i zestawem surówek

Łosoś zapiekany serem żółtym

32,00 zł/porcję

na poduszce z warzyw podawany z frytkami

Menu dla maluszków
Zupa pomidorowa z makaronem
Rosół z makaronem

10,00 zł
8,00 zł

Chrupiące polędwiczki z kurczaka,
frytki, ketchup, surówka z marchwi i jabłka

15,00 zł

Makaron spaghetti z delikatnym sosem Bolognese

12,00 zł

Desery
Naleśniki do wyboru z:
Domową konfiturą i bitą śmietaną

14,00 zł

konfitura truskawkowa lub wiśniowa

Twarogiem i bitą śmietaną

14,00 zł

Nutellą, bananem i bitą śmietaną

14,00 zł

Lody
Lody waniliowe z gorącymi malinami i bitą śmietaną

15,00 zł

Lody czekoladowe z bitą śmietaną
polane sosem czekoladowym

12,00 zł

Ciasto
Domowy wypiek a'la „Cichosza”

10,00 zł

Szarlotka na ciepło z gałką lodów waniliowych
i bitą śmietaną

12,00 zł

Dodatki
Ziemniaki z wody

4,00 zł

Frytki

6,00 zł

Kluski śląskie

5,00 zł

Kasza kuskus

5,00 zł

Sałatka ziemniaczana

5,00 zł

Zestaw surówek

5,00 zł

Mix sałat (do wyboru sos vinegrette lub jogurtowy)

5,00 zł

Modra kapusta

5,00 zł

Masło, śmietana

2,00 zł

Sos tzatziki, sos jogurtowy, chrzan,
musztarda, ketchup, żurawina

2,00 zł

Pieczywo

2,00 zł

Napoje
Poniższe napoje nie są objęte promocją
Herbata Sir William's (dzbanuszek)

9,00 zł

10 naturalnych herbat w asortymencie - zapytaj obsługę

Herbata z rumem

13,00 zł

Cytryna do herbaty
Herbata na rozgrzanie:

0,50 zł

herbata z rozmarynem, pomarańczą, maliną, miodem, sokiem imbirowym,
goździkami i gwiazdką anyżu

16,00 zł

Lemoniada cytrynowa
Dzbanek lemoniady cytrynowej

400 ml 6,00 zł
1 l 28,00 zł

Lemoniada cytrynowo-malinowa
Dzbanek lemoniady cytrynowo-malinowej

400 ml 8,00 zł
1 l 35,00 zł

Kawa z ekspresu

7,00 zł

Kawa zbożowa sypana

8,00 zł

Kawa biała

8,00 zł

Kawa mrożona
podawana tylko w sezonie letnim

13,00 zł

Napoje ciepłe
Espresso

7,00 zł

Espresso Duble

9,00 zł

Cappucino z bitą śmietaną

10,00 zł

Café Latte z bitą śmietaną

12,00 zł

Czekolada na gorąco z bitą śmietaną

10,00 zł

Czekolada z rumem

16,00 zł

Napoje zimne
Sok ze świeżych owoców

200 ml

10,00 zł

Sok ze świeżych owoców

1l

40,00 zł

Napoje zimne
Coca Cola / Coca Cola Zero

250 ml

6,00 zł

Fanta

250 ml

6,00 zł

Sprite

250 ml

6,00 zł

Kinley Tonic, Ginger Ale, Mohito

250 ml

6,00 zł

Kropla Beskidu niegazowana

330 ml

5,00 zł

Kropla Beskidu niegazowana

750 ml

8,00 zł

Kropla Délice gazowana

330 ml

5,00 zł

Fuzetea

250 ml

6,00 zł

250 ml

6,00 zł

250 ml

10,00 zł

cytrynowa, brzoskwiniowa

Cappy
pomarańcza, jabłko, multiwitamina, porzeczka

Burn napój energetyzujący

Piwo lane
Poniższe napoje nie są objęte promocją
Sviijany

0,33 l
0,5 l

7,00 zł
9,00 zł

Amber

0,33 l
0,5 l

7,00 zł
9,00 zł

Grzane piwo z sokiem malinowym,
pomarańczą i goździkiem

0,33 l
0,5 l

9,00 zł
10,00 zł

Grzane piwo z miodem, pomarańczą
i goździkiem

0,33 l
0,5 l

10,00 zł
12,00 zł

200 ml

14,00 zł

Piwo grzane

Wino grzane
Grzane wino z goździkami
i pomarańczą

Piwo butelkowe 0,5 l
Svijany 11% 12% 13%

8,00 zł

piwo czeskie jasne, niepasteryzowane; zawartość alkoholu: 5,0%

Rohozec Skalak 13%

8,00 zł

piwo czeskie ciemne; zawartość alkoholu: 5,9%

Amber

8,00 zł

Żywiec

8,00 zł

Żywiec białe pszeniczne

8,00 zł

Warka Radler

8,00 zł

Sok malinowy

0,50 zł

Miód

1,00 zł

Piwo butelkowe bezalkoholowe
Lech free 0%
Lech free 0% limonka z miętą

0,33 l

8,00 zł

