BURGERY
ZUPY / PRZYSTAWKI

SAŁATKI

DANIA DLA DZIECI

Rosół z makaronem.......................................................12,00 PLN (340ml)

Sałatka grecka.................................................................20,00 PLN (200g)

Rosół z makaronem...........................................................9,00 PLN (250g)

Soups / Starters
Broth with noodles

Krem z pomidorów z serem mozzarella.................16,00 PLN (300ml)
Tomato cream with mozzarella cheese

Krem cebulowy z grzankami i serem żółtym.....14,00 PLN (300ml)
Onion cream soup with toasts and cheese

Zestaw past greckich.................................................... 21,00 PLN (200g)
Set of greek pastes

Salads

Main dishes

Greek salad

Broth with noodles

Sałatka Cezar....................................................................27,00 PLN (350g)
Ceazar salad

Sałatka z szynką parmeńską,
serami feta i pleśniowymi...........................................28,00 PLN (350g)
Salad with parma ham, feta and blue cheese

Zapiekany ser kozi z gruszką posypaną prażonymi
migdałami w sosie miodowo-winnym.....................22,00 PLN (150g)

Main dishes

GRILLOWANY FILET Z KURCZAKA
filet z kurczaka / pieczarki / ser gorgonzola /
frytki / surówka ................................................42,00 PLN (200g / 150g)
chicken fillet / mushrooms / gorgonzola cheese / fries / salad

KOTLET SCHABOWY
schab panierowany / ziemniaki gotowane /
surówka..................................................................32,00 PLN (200g / 150g)
breaded pork chop / boiled potatoes / salad

MAKARONY
Pasta

polędwica wieprzowa / gruszka / oscypek / żurawina /
ziemniaki opiekane w marynacie z rozmarynem /
surówka..................................................................46,00 PLN (300g / 150g)
pork tenderloin / pear / sheep cheese / cranberry /
potatoes baked in aromatic marinade with rosemary / salad

PIEROGI Z MIĘSEM................................................... 21,00 PLN (6 szt.)
Dumplings with meat

Po trzecie! Przyprawionego
burgera umieszczamy na
rozgrzanym do 200°C grillu.

Turkey schnitzel in corn flakes with fries and salad

Nuggetsy z frytkami i surówką
z marchwi i jabłka.............................................................17,00 PLN (300g)

1. Classic (200g mięsa wołowego, sałąta, pomidor, ogórek,
czerwona cebula, sos pomidorowy, majonez)...... 23,00 PLN

Pancake with Nutella and bananas

2. Classic With Cheese (200g mięsa wołowego,

Lody z lentilkami i bitą śmietaną................................12,00 PLN (150g)

ser cheddar, sałata, pomidor, ogórek, czerwona cebula,
sos pomidorowy, majonez...........................................24,00 PLN

Ice-cream with lentilky

Tagliatelle ze szpinakiem, kurczakiem
i sosem śmietanowym...................................................26,00 PLN (400g)
Tagliatelle with chicken and spinach in cream sauce

Ravioli z grzybami, kozim serem i palonym masłem z szałwią
oraz odrobiną sera Parmigiano Reggiano..............27,00 PLN (300g)
Ravioli with mushrooms, goat cheese and roasted butter with sage
and a bit of Parmigiano Reggiano cheese

Spaghetti alla carbonara.............................................26,00 PLN (400g)
Spaghetti alla carbonara

3. Bacon And Cheese (200g mięsa wołowego, boczek,
ser cheddar, sałatka, pomidor, ogórek, czerwona
cebula, sos pomidorowy, majonez).......................... 25,00 PLN

Kochani !

4. Camembert (200g mięsa wołowego, ser pleśniowy
camembert, żurawina, sałata, pomidor, ogórek,
czerwona cebula, sos pomidorowy, majonez)...... 25,00 PLN

Dziękujemy, że jesteście z nami właśnie tutaj, w naszej
restauracji - miejscu dla nas wyjątkowym. Mamy nadzieję, że
Wasza wizyta stanie się nadzwyczajnym doświadczeniem,
a i dla Was to miejsce okaże się szczególnym.

5. The Italian Job (200g mięsa wołowego, ser mozzarella,

---

pesto, sałata, pomidor,ogórek, czerwona cebula, sos
pomidorowy, majonez)................................................. 25,00 PLN

W przypadku, gdy czekacie na swoje danie odrobinę dłużej niż
zwykle, pamiętajcie, że tam zaraz obok, za drzwiami naszej
kuchni pracujemy w pocie czoła i robimy wszystko co w naszej
mocy, abyście wyszli od nas najedzeni i z wielkim uśmiechem
na twarzy!

jaglane kotleciki z marchewką i porem / sałatka szwedzka /
sos czosnkowy................................................................. 20,00 PLN (320g)

POLĘDWICZKI WIEPRZOWE Z GRUSZKĄ I OSCYPKIEM

Sznycel z indyka w chrupiącej panierce z płatków
kukurydzianych z frytkami i surówką......................17,00 PLN (300g)

Naleśnik z Nutellą i bananami.....................................16,00 PLN (300g)

PULPECIKI Z KASZY JAGLANEJ
millet cutlets with carrot and leek / swedish salad / garlic sauce

Tomato soup with rice noodles

Po drugie! Świeżo zmielone
mięso formujemy w burgera
i przyprawiamyjedynie
pieprzem oraz solą.

Chicken nuggets with fries and salad with carrots and apples

Toasted goat’s cheese and pear topped with toasted
almonds in honey wine sauce

DANIA GŁÓWNE

Zupa pomidorowa z makaronem ryżowym..............9,00 PLN (250g)

Po pierwsze! Mięso od lokalnego
rzeźnika mielimy zaraz przed
smażeniem, używając do tego
schłodzonych sit maszyny do
mielenia.

6. Góral (200g mięsa wołowego, boczek, oscypek,
żurawina, sałata, pomidor, ogórek, czerwona cebula,
sos pomidorowy, majonez)..........................................26,00 PLN

---

DESERY
Desserts

Lody waniliowe z gorącymi malinami....................17,00 PLN (3 gałki)
Vanilla ice-cream with hot raspberries

Sernik nowojorski z gałką lodów,
czekoladową kruszonką i musem owocowym.......19,00 PLN (200g)

Jeśli podobało Wam się u nas, koniecznie podzielcie się tym na
Google Maps. Będzie nam bardzo miło!

7. Heart Attack (200g mięsa wołowego, 2x boczek,

Jeśli natomiast coś poszło nie tak, napiszcie do nas w prywatnej
wiadomości - wtedy najszybciej będziemy w stanie zareagować
i z pewnością rozwiążemy ten problem mając
cały czas kontakt z Wami!
SMACZNEGO!

8. Jalapeño (200g mięsa wołowego, boczek, ser cheddar,

2x ser cheddar, sałata,pomidor, ogórek, czerwona cebula,
sos pomidorowy, majonez)......................................... 27,00 PLN

---

papryczki jalapeño, sałata, pomidor, ogórek, czerwona
cebula, sos pomidorowy, majonez............................ 27,00 PLN

9. Chorizo (200g mięsa wołowego, ser cheddar, salata,
pomidor, kiełbasa Chorizo, jajko sadzone, sos pomidorowy,
majonez)............................................................................ 27,00 PLN

Cheesecake with ice cream scoop,chocolate crumble and fruit mousse

Pankejk Mus Malina.................................................................... 24,00 PLN

RYBY
Fishes

PSTRĄG Z DOLINY KLUCZWODY.......................39,00 PLN (300g / 150g)
pstrąg z pieca / frytki / surówka
Oven baked trout / fries / salad

ŁOSOŚ Z PIECA
łosoś / sos cytrynowy z natką pietruszki / ziemniaki opiekane
w marynacie z rozmarynem / surówka.........41,00 PLN (200g/ 150g)
salmon / lemon sauce with parsley / baked potatoes / salad

(mus z gorących malin, jogurt naturalny, borówki
amerykańskie, syrop klonowy, lody)

10. Veggie Burger (kotlet jaglany z marchewką, porem
i cebulą, pesto z suszonych pomidorów, sera parmigiano
reggiano, orzeszków piniowych oraz bazylii; pomidor,
ogórek konserwowy, cebula, rukola, majonez).... 23,00 PLN

Pankejk Karmelowa Radość..................................................... 26,00 PLN
(baton Lion, nasz słony karmel, orzeszki ziemne, precelki,
masło orzechowe, sos czekoladowy, lody)

Świeżego pstrąga przywozimy prosto z Doliny Kluczwody, dlatego prosimy
pytać o jego dostępność naszą obsługę.

OBSŁUGA NIE JEST WLICZONA W CENĘ.

burger of
the month

11. Burger Miesiąca zapytaj naszą obsługę..... 30,00 PLN

DODATKI DO BURGERÓW

Frytki Steakhouse / Frytki z batatów...............................8,00 / 12,00 PLN
Smażone Krążki Cebulowe................................................................... 8,00 PLN
Do wyboru sos:
pomidorowy, czosnkowy, ketchup, majonez........................................... 2,50 PLN

DRINKI
Drinks

KLASYCZNE
Classic

KAWY

NAPOJE CHŁODZĄCE

Americano........................................................................... 7,00 PLN (130ml)

FuzeTea................................................................................6,00 PLN (250ml)

Coffee

Americano

Americano z mlekiem.....................................................8,00 PLN (200ml)
Americano with milk

Espresso.................................................................................7,00 PLN (45ml)

Cold beverages

WINE

Iced tea

WINO DOMU

Woda mineralna gazowana / niegazowana...........5,00 PLN (250ml)

Tavernello Trebbiano Chardonnay Rubicone IGT......9 PLN (125ml)
(region Emilia-Romagna / białe / delikatnie wytrawne)
19/32 PLN (0,5l/1,0l)

sparkling mineral water / still mineral water

Espresso

Coca-Cola............................................................................ 6,00 PLN (250ml)

Cappuccino.........................................................................9,00 PLN (200ml)

Tonik Kinley........................................................................6,00 PLN (250ml)

Cappuccino

WINA

Nos rześki, pełen cytrusowych aromatów. Na podniebieniu akcenty jabłka i gruszki
Vibrant citrus aromas on the nose and hints of apple and pear on the palate.

Latte Macchiato...............................................................9,00 PLN (200ml)

Sprite....................................................................................6,00 PLN (250ml)

Frappe................................................................................14,00 PLN (300ml)

Fanta.....................................................................................6,00 PLN (250ml)

Wyraziste i zrównoważone w smaku z delikatnymi taninami i przyjemnie wytrawnym finałem.
Dry and well-balanced on the palate with soft tannins and pleasant dry final.

HERBATY

Pierwsze zapisy na temat warzenia piwa w Pilicy znaleźć można w dokumentach
już z XV wieku. Jednak niespełna 100 lat temu ta pięciowiekowa tradycja została
przerwana przez I Wojnę Światową. To z Pilicy pochodzi Elżbieta, trzecia żona
Władysława Jagiełły – królowa Polski. W 1748 roku sama Maria Józefa Sobieska,
żona Konstantego Sobieskiego - syna króla Polski Jana III Sobieskiego, wydawała
dyspozycje odnośnie warzenia piwa w Pilicy. Przez lata mieszkała w pałacu
w centralnej części miasta, tuż obok naszej restauracji MIEJSCA W KTÓRYM ZA MOMENT SKOSZTUJESZ,
NASZYM ZDANIEM, JEDNEGO Z NAJLEPSZYCH
PILSÓW RZEMIEŚLNICZYCH W POLSCE.

Coffee Frappe

Tea

Herbata czarna Dilmah Premium Tea...................... 6,00 PLN (450ml)
Dilmah Premium black tea

Sypane herbaty Ronnefeldt......................................10,00 PLN (500ml)
- English Breakfast Tea

Czarna cejlońska herbata z wyżyn prowincji Uva (Sri Lanka).

- Quen Of Cherry

Mieszanka czarnej herbaty z Cejlonu o niesamowicie wyraźnym wiśniowym posmaku.

- Sunshine Lady

PIWA

- Fancy Sencha

Beer

- Ginger Twist

(Fabrykant, Pszenica)

Czarna indyjska herbata o aromacie mango i marakui.
Zielona herbata Sencha o delikatnym słodkim aromacie z nutą goryczy.
Zielona herbata z lekką słodyczą pigwy i rozgrzewającym imbirem.

- Green Oasis

Zielona herbata Gunpowder w połączeniu z marokańską miętą.

NAPOJE ZIMOWE -

czyli nasi
bohaterowie zimy!
Winter drinks - our winter heroes
Herbata korzenno-cytrusowa..................................16,00 PLN (400ml)

(Fabrykant Export, Pszenica Mango, The PLCA Show,
Malina, Baba Yaga, Zerro bezalkoholowe)

Tyskie....................................................................................7,00 PLN (500ml)
Żywiec / Żywiec 0.0%.............................................................7,00 PLN (500ml)
Pinta.............................................................................................11,00 PLN (500ml)

(z pomarańczą, miodem, startą laską cynamonu, kardamonem,
gwiazdką anyżu, goździkami, imbirem i gałązką rozmarynu)

(Atak Chmielu, Pinta Miesiąca)

Herbata z wiśniówką....................................................18,00 PLN (400ml)

(Miodowe, Z Ostropestem, Pomarańcza)

(z cytryną, malinami, żurawiną i goździkami)

Gorąca czekolada...........................................................14,00 PLN (200ml)
(gęsta, aksamitna, robiona z wykorzystaniem prawdziwej,
gorzkiej czekolady, z dodatkiem świeżo ubitej śmietany)

Grzane wino.....................................................................14,00 PLN (200ml)
(z kawałkami pomarańczy i jabłka, goździkami, startym
cynamonem, posiakanym imbirem oraz kardamonem i anyżem)

Jurajskie.....................................................................................10,00 PLN (500ml)

ALKOHOLE MOCNE

MOJITO

Bacardi / limonka / mięta / cukier trz. / sprite.....24,00 PLN

MOJITO 0%

limonka / mięta / cukier trzcinowy / sprite............12,00 PLN

LONG ISLAND ICED TEA

wódka / gin / Bacardi / Tequila / Coca-cola............24,00 PLN

SEX ON THE BEACH
WINO MUSUJĄCE
Sparkling wine

wódka / likier brzoskwiniowy / sok pomarańczowy /
syrop żurawinowy / pomarańcza................................17,00 PLN

Colibri Chardonnay Vino Frizzante.......................... 59,00 PLN (0,75l)

SEX ON THE BEACH 0%

(region Emilia-Romagna / delikatnie wytrawne)

sok pomarań. /syrop żurawinowy / pomarańcza..12,00 PLN

Białe, lekko musujące wino. Bardzo przyjemne w smaku. Doskonałe do spatkania z przyjaciółmi.
White, slightly sparkling wine. Very pleasant in taste. Perfect for friends meeting.

Itynera Prosecco Brut Treviso DOC...........................59,00 PLN (0,75l)
(region Veneto / delikatnie wytrawne)

Wino z bardzo efektownym i trwałym perleniem. Delikatne, mineralne, bardzo przyjemne.
Wine with very attractive and durable pearlage. Delicate, mineral, very pleasant.

Browar Pilica beczkowe..............9,00 PLN / 6,00 PLN (500ml/330ml)
Browar Pilica....................................................................10,00 PLN (500ml)

Aperol / Prosecco / woda gazowana /
pomarańcza.......................................................................19,00 PLN

House wine

Tavernello Sangiovese Rubicone IGT.............................9 PLN (125ml)
(region Emilia-Romagna /czerwone / delikatnie wytrawne) 19/32 PLN (0,5l/1,0l)

Latte Macchiato

APEROL SPRITZ

COSMOPOLITAN
wódka cytrynowa / Triple Sec / sok z limonki /
sok z żurawiny...................................................................17,00 PLN

NEGRONI
WINO BIAŁE

Campari / Seagrams / Martini Rosso........................16,00 PLN

White wine

Terre Forti Vino Bianco d’Italia..................................39,00 PLN (0,75l)
(region Emilia Romagna / delikatnie wytrawne)

W aromacie nuty kwiatowe, akcenty soczystej brzoskwini i moreli. W smaku wielka świeżość.
Pleasant floral notes, accents of juicy peach and apricot in the aroma. Great freshness.

BEEFEATER PINK STRAWBERRY GIN & TONIC
Beefeater Pink / tonik / truskawki............................18,00 PLN

Borgoantico Bianco VdT...............................................39,00 PLN (0,75l)
(region Veneto / półsłodkie)

Łagodna charakterystyka, aromatyczny bukiet, pełny wiosennych kwiatow oraz gruszki.
Mild characteristics, aromatic bouquet, full of spring flowers and pear.

I Capolavori, Da Vinci Dama Con I’Ermellino......... 59,00 PLN (0,75l)

BEEFEATER GIN & TONIC

Beefeater / tonik / pomarańcza..................................17,00 PLN

(region Emilia-Romagna / wytrawne)

Miękkość owoców, słodycz perfum i smak najsłynniejszego włoskiego białego wina.
The softness of fruit, and the flavour of the most famous Talian white wine.

MARTINI FIERO

Strong alcohol

Martini Fiero / tonic/ pomarańcza............................16,00 PLN

WÓDKI

WINO CZERWONE
Terre Forti Vino Rosso d’Italia................................... 39,00 PLN (0,75l)

ELDERFLOWER DELIGHT

Typowe aromaty Sangiovese, nuty jeżyny i czereśni oraz dojrzałe wiśnie z odrobiną pikantości.
Typiacal scents of Sangiovese, hints of blackberry and cherry with a hint of spice.

Beefeater / sok z kwiatu czarnego bzu / sok grejpfrutowy /
grejpfrut.............................................................................19,00 PLN

Juices

Ostoya..........................................................89 PLN / 9,00 PLN (0,5L/40ml)
Wyborowa...................................................59 PLN / 7,00 PLN (0,5L/40ml)
Żołądkowa Gorzka................................... 59 PLN / 7,00 PLN (0,5L/40ml)
Żołądkowa Gorzka z Miętą................... 59 PLN / 7,00 PLN (0,5L/40ml)
Soplica (orzech laskowy, wiśniówka).......59 PLN / 7,00 PLN (0,5L/40ml)

(pomarańczowy, grejpfrutowy, jabłkowy, z czarnej porzeczki, pomidorowy)

WHISKY / WHISKEY

Grzane piwo.....................................................................14,00 PLN (500ml)
(z posiakanym imbirem, goździkami, świeżo wyciśniętą
pomarańczą, startą laską cynamonu oraz gwiazdką anyżu)

SOKI
Soki Cappy..........................................................................6,00 PLN (250ml)
Świeżo wyciskany sok:

z pomarańczy / z grejpfrutów..........................................14,00 PLN (240ml)
z jabłek.................................................................................13,00 PLN (240ml)
z imbiru, jabłka, ananasa..................................................16,00 PLN (240ml)

Vodka

Whisky / Whiskey

Jameson...................................................110 PLN / 14,00 PLN (0,5L/40ml)
Ballantine’s............................................100 PLN / 12,00 PLN (0,5L/40ml)
Jack Daniel’s...........................................110 PLN / 14,00 PLN (0,5L/40ml)

Red wine

(region Emilia-Romagna / delikatnie wytrawne)

Borgoantico Rosso VdT.................................................39,00 PLN (0,75l)
(region Veneto / półsłodkie)

Łagodne, doskonałe na każdą okazję. Bukiet bardzo aromatyczny, pełen fiołków i malin.
Gentle and perfect for any occasion. Aromatic bouquet, full of violets and raspberries.

Moi, Primitivo Puglia IGP............................................ 59,00 PLN (0,75l)
(region Puglia / półwytrawne)

Nos intensywny i kojarzący się z czerwonymi owocami na spirytusie oraz śliwkową konfiturą.
Intense nose and associated with red fruit on the spirit, plum jam.

SHOTY
Shots

Kamikaze blue......................................16,00 PLN (4 x 25ml)
Wściekły pies......................................... 8,00 PLN (1 x 50ml)
Irish Charlie...........................................15,00 PLN (4 x 25ml)

