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

KUCHNIA

POLSKO UKRAIŃSKA
SERWUJEMY NAJLEPSZE DANIA

PRZEKĄSKI
Śledź w śmietanie

21,00 zł

podany z ziemniakami na ciepło, posypane
koperkiem

Tatar wołowy

31,00 zł

żółtko, ogórek korniszony, marynowane grzyby,
czerwona cebula, pieczywo

Czeburek z mięsem

19,00 zł

pieróg z przaśnego ciasta z nadzieniem wieprzowym
podany z sosem czosnkowym oraz mix sałat

Czeburek z serem
pieróg z przaśnego ciasta z nadzieniem z sera
żółtego podany z sosem czosnkowym oraz mix sałat

SAŁATKI
Sałatka z grillowanym kurczakiem

29,00 zł

mieszane sałaty, pomidorki koktajlowe, ogórek
zielony, oliwki zielone, cebula czerwona, sos
vinaigrette podane z chrupką bagietką z masłem
czosnkowym i ziołami

Sałatka ze smażonym serem

28,00 zł

camembert
mieszane sałaty, gruszka, orzechy włoskie, pestki
dyni, pomidorki koktajlowe, sos jogurtowy podane z
chrupką bagietką z masłem czosnkowym i ziołami

Sałatka z grillowanymi krewetkami
krewetki tygrysie, mieszane sałaty, pomidorki
koktajlowe, kawałki mango i awokado polane sosem
śródziemnomorskim, posypane parmezanem

31,00 zł

18,00 zł

KUCHNIA

POLSKO UKRAIŃSKA
SERWUJEMY NAJLEPSZE DANIA

DANIA GŁÓWNE
Sznycel wieprzowy

34,00 zł

podany z sałatką ziemniaczaną oraz mix sałat z
dressingiem jogurtowym

Deruni ziemniaczane z sosem z

31,00 zł

boczniaków
ukraińskie placki ziemniaczane podane z sosem
oraz zestawem surówek

Deruni ziemniaczane z gulaszem
wołowym

33,00 zł

ukraińskie placki ziemniaczane podane z sosem
oraz zestawem surówek

Kotlet po kijowsku
z piersi z kurczaka podany z frytkami i zestawem
surówek

Pieczony boczek wieprzowy z

34,00 zł

chrupiącą skórką
podany z kluskami śląskimi i modrą kapustą

Gołąbki duszone w pomidorach

27,00 zł

dwa gołąbki zapiekane w pomidorach podane z
kwaśną śmietaną

Grillowana pierś z kurczaka
grillowany ser, grillowane warzywa, frytki oraz

33,00 zł

sos tzatziki

Grillowana karkówka
kasza kuskus, grillowane warzywa oraz sos
czosnkowy

32,00 zł

35,00 zł

KUCHNIA

POLSKO UKRAIŃSKA
SERWUJEMY NAJLEPSZE DANIA

ZUPY
Barszcz ukraiński

16,00 zł

podany z kwaśną śmietaną

Rosół drobiowo wołowy

17,00 zł

podany z ukraińskimi pierożkami z mięsem,
pielmieni

Żur na zakwasie

19,00 zł

z jakiem, białą kiełbasą i ziemniaczkami

Borowikowa z żubrówką

19,00 zł

podana z kluseczkami

Solianka
ukraińska zupa gotowana na wędzonce podana z
oliwkami i kawałkiem cytryny oraz kwaśną
śmietaną

PIEROGI
Ruskie

21,00 zł

podane z kwaśną śmietaną, posypane
szczypiorkiem (podawane z wody, 10 szt.)

Ze szpinakiem i serem feta

22,00 zł

polane masłem (podawane z wody, 10 szt.)

Z mięsem i kapusta

24,00 zł

polane okrasą (podawane z wody, 10 szt.)

Pielmieni po cesarsku
małe pierożki z mięsnym farszem, zapiekane w
piecu z żółtym serem oraz pieczarkami, podane
z kwaśną śmietaną (10 szt.)

25,00 zł

19,00 zł

KUCHNIA

POLSKO UKRAIŃSKA
SERWUJEMY NAJLEPSZE DANIA

MAKARONY&RYŻ
Tagliatelle

31,00 zł

z wędzonym łososiem
czarny makaron podany w sosie śmietanowokoperkowym, posypane orzechami

Tagliatelle z krewetkami

33,00 zł

czarny makaron podany na bazie sosu z białego
wina, krewetek, pomidorków koktajlowych,
czosnku, posypany kolendrą

Penne
z kurczakiem i szpinakiem
podane w sosie śmietanowo-boczniakowym z
pomidorkami, posypane parmezanem

MAKARONY&RYŻ
Spaghetti bolognese

28,00 zł

podane w delikatnym sosie pomidorowo mięsnym,
posypane parmezanem

Ratatouille

z bakłażanem, cukinią, papryką i
cebulką*
podane z ryżem w sosie z duszonych pomidorów,
posypane świeżą natką pietruszki
*danie sezonowe, o dostępność zapytaj obsługę słem

31,00 zł

30,00 zł

KUCHNIA

POLSKO UKRAIŃSKA
SERWUJEMY NAJLEPSZE DANIA

RYBY
Pstrąg pieczony z ziołami

36,00 zł

podany z cytryną, frytkami, masłem
czosnkowym oraz zestawem surówek

Łosoś zapiekany z żółtym serem
na poduszce z warzyw podany z frytkami

MENU DLA MALUSZKÓW
Zupa pomidorowa z makaronem

14,00 zł

Rosół z makaronem

12,00 zł

Chrupiące polędwiczki z kurczaka

21,00 zł

podane z frytkami, ketchupem i surówka z
marchwi i jabłka

Spaghetti bolognese
podane delikatnym sosie pomidorowo
mięsnym, posypane parmezanem

21,00 zł

38,00 zł

KUCHNIA

POLSKO UKRAIŃSKA
SERWUJEMY NAJLEPSZE DANIA

NALEŚNIKI Z:
Domową konfiturą i bitą śmietaną

19,00 zł

konfitura truskawkowa lub wiśniową

Twarogiem i bitą śmietaną

21,00 zł

Nutellą, bananem i bitą śmietaną

22,00 zł

Posypane cukrem pudrem

13,00 zł

*na porcję przypadają dwa naleśniki

DESERY
Lody waniliowe z gorącymi malinami

18,00 zł

i bitą śmietaną
Lody czekoladowe z bitą śmietaną

15,00 zł

polane sosem czekoladowym
Gałka lodów
Domowy wypiek a'la "Cichosza"

5,00 zł
16,00 zł

*zapytaj obsługę o dzisiejszy wypiek

Szarlotka na ciepło
z gałką lodów waniliowych i bitą śmietaną

Tiramisu

18,00 zł
17,00 zł

KUCHNIA
POLSKO UKRAIŃSKA
SERWUJEMY NAJLEPSZE DANIA

DODATKI
Ziemniaki z wody

6,00 zł

Frytki

9,00 zł

Kluski śląskie

8,00 zł

Kasza kuskus

7,00 zł

Sałatka ziemniaczana

6,00 zł

Zestaw surówek
Mix sałat

10,00 zł
9,00 zł

do wyboru sos vinaigrette lub jogurtowy

Modra kapusta

8,00 zł

Masło, śmietana

3,00 zł

Sos tzatziki, sos jogurtowy, sos

3,00 zł

czosnkowy, musztarda, ketchup
Pieczywo

4,00 zł

KUCHNIA

POLSKO UKRAIŃSKA
PONIŻSZE NAPOJE NIE SĄ OBJĘTE
PROMOCJĄ

NAPOJE CIEPŁE
Herbata Sir William's

6,00 zł

dzbanuszek, 10 naturalnych herbat w asortymencie- zapytaj
obsługę

Herbata z rumem i cytryną

17,00 zł

Herbata na rozgrzanie

17,00 zł

rozmaryn, pomarańcza, konfitura malinowa, sok z marakui,
goździki i anyż

Czekolada na gorąco

17,00 zł

podana z bitą śmietaną

Czekolada na gorąco z rumem
Kawa czarna lub z mlekiem
Kawa po turecku
Espresso

SOK ZE ŚWIEŻYCH OWOCÓW
Jabłko 200 ml

16,00 zł

Pomarańcza 200 ml

16,00 zł

Mieszany 200 ml

17,00 zł

pomarańcza, jabłko, marchew

Jabłko 1l

55,00 zł

Pomarańcza 1l

55,00 zł

Mieszany 1l

57,00 zł

pomarańcza, marchew, jabłko

19,00 zł
9,00 zł
10,00 zł
8,00 zł

Espresso double

12,00 zł

Cappuccino

11,00 zł

Cafe latte

12,00 zł

KUCHNIA

POLSKO UKRAIŃSKA
PONIŻSZE NAPOJE NIE SĄ OBJĘTE
PROMOCJĄ

NAPOJE ZIMNE
Pepsi 250 ml

7,00 zł

Mirinda 250 ml

7,00 zł

7up 250 ml

7,00 zł

Schweppes Tonic 250 ml

7,00 zł

Lipton 250 ml

6,00 zł

cytryna, brzoskwinia

Toma 250 ml

6,00 zł

jabłko, pomarańcza, porzeczka, pomidor

Cisowianka 330 ml

5,00 zł

niegazowana

Cisowianka 750 ml

9,00 zł

niegazowana

Perlage 330 ml

5,00 zł

gazowana

Perlage 750 ml
gazowana

LEMONIADA
Cytrynowa 400 ml

11,00 zł

Cytrynowa 1l

26,00 zł

Cytrynowo-malinowa 400 ml

12,00 zł

Cytrynowo-malinowa 1l

28,00 zł

9,00 zł

KUCHNIA

POLSKO UKRAIŃSKA
PONIŻSZE NAPOJE NIE SĄ OBJĘTE
PROMOCJĄ

PIWO LANE
Svijany 0,33 l

10,00 zł

Svijany 0,5 l

12,00 zł

PIWO GRZANE
z sokiem malinowym, pomarańczą i

12,00 zł

goździkiem 0,33
z sokiem malinowym, pomarańczą i

15,00 zł

goździkiem 0,5 l
z miodem, pomarańczą i goździkiem
0,33 l
z miodem, pomarańczą i goździkiem 0,5
l

PIWO BUTELKOWE 0,5 L
Svijany (extrakt 11% - 13%)

12,00 zł

piwo czeskie, jasne, niepasteryzowane; zawartość
alkoholu: 5,2% - 6,5%

Rohozec (extrakt 12%, 13%)

12,00 zł

piwo czeskie ciemne; zawartość alkoholu: 5,3% 6,0%

Żywiec
Żywiec białe pszeniczne
Warka Radler
Perła

11,00 zł
11,00 zł
10,00 zł
11,00 zł

Sok malinowy

1,00 zł

Miód

2,00 zł

13,00 zł
16,00 zł

KUCHNIA

POLSKO UKRAIŃSKA
PONIŻSZE NAPOJE NIE SĄ OBJĘTE
PROMOCJĄ

PIWO BUTELKOWE
BEZALKOHOLOWE
Lech free 0,33 l

8,00 zł

Lech free 0,5 l

10,00 zł

Lech free limonka z miętą0,33 Lech free
limonka z miętą 0,5l

WINO

ZAPYTAJ OBSŁUGĘ O KARTĘ WIN

Lampka wina 150 ml
Butelka wina 750 ml

WINO GRZANE
z goździkami i pomarańczą 200 ml

16,00 zł

8,00 zł
10,00 zł

