Zapraszamy od poniedziałku do piątku na:
Zupę dnia (7,00 zł), Lunch dnia (10,00 zł)
oraz danie dnia (16,00 zł)
w godz. 11-17
ZUPA DNIA:
Ogórkowa
7,00 zł
Wiosenna
7,00 zł
LUNCH DNIA:
Ryż curry z warzywami
10,00 zł

DANIE DNIA:
Pulpeciki drobiowe w sosie koperkowym z ziemniakami i dodatkiem
16,00 zł
Spaghetti bolognese z parmezanem
16,00 zł

Restauracja Zielony Smok
Restauracja Zielony Smok

ZUPY

Pomidorowa z makaronem (350g)
Pomidory, marchew, seler, cebula, czosnek, sól, pieprz, makaron (gluten, jaja), natka pietruszki

10,00 zł

Żurek z pieczywem (350g)
Żurek koncentrat (gluten), kiełbasa biała (gluten), czosnek, chrzan, jajko,
majeranek, sól, pieprz, bułka (gluten)

10,00 zł

Gulaszowa (450g) z pieczywem
Marchew, ziemniaki, seler, pietruszka, wieprzowina, pulpa pomidorowa, papryka, cebula, liść laurowy,
ziele angielskie, tymianek, płatki chilli, papryka słodka, sól, śmietana (mleko), bułka (gluten)

13,00 zł

SAŁATKI

Sałatka grecka (450g) z oliwą i octem balsamicznym
Sałata lodowa, pomidor, ogórek świeży, cebulą, papryka, ser feta (mleko), oliwki czarne

16,00 zł

Sałatka z kurczakiem (450g) z sosem czosnkowym
Sałata lodowa, pierś z kurczaka, mąka pszenna (gluten), jajko, bułka tarta (gluten), pomidor,
ogórek świeży, kukurydza. Sos czosnkowy: czosnek, jogurt (mleko),
majonez (jaja, gorczyca), cukier, pieprz biały, sól

16,00 zł

Sałatka z tuńczykiem (450g) z oliwą i octem balsamicznym
Sałata lodowa, tuńczyk (ryba), pomidor, ogórek świeży, kukurydza

16,00 zł

Sałatka Nicejska (450g) z oliwą i octem balsamicznym
Sałata lodowa, tuńczyk (ryba), pomidor, ogórek świeży, kukurydza, jajko, oliwki

17,00 zł

DANIA MIĘSNE

Burger wołowy (120g) z frytkami

Bułka (gluten),sałata lodowa, pomidor. Kotlet: wołowina, sól, pieprz, cebula czerwona. Sos czosnkowy:
czosnek, jogurt (mleko), majonez (jaja, gorczyca), cukier, pieprz biały, sól

17,00 zł

Ryż curry z kurczakiem i warzywami (500g)
Ryż, curry, pierś z kurczaka, marchew, brokuły, kalafior, śmietana (mleko), sól, pieprz, natka pietruszki

17,00 zł

Befsztyk wołowy siekany (120g) z ziemniakami i z dodatkiem
Wołowina, sól, pieprz, cebula czerwona. Ziemniaki, sól

18,00 zł

Tartiflette z boczkiem (450g)
Ziemniaki, boczek, śmietanka (mleko), ser żółty (mleko), koperek, sól, pieprz

18,00 zł

Filet z piersi z kurczaka w jajku (150g) z ziemniakami i z dodatkiem

Pierś z kurczaka, mleko, papryka słodka, sól, pieprz, mąka pszenna (gluten), jajko. Ziemniaki, sól

19,00 zł

Pulpeciki (140g) w sosie koperkowym z ziemniakami i dodatkiem
Mięso drobiowe, bulka (gluten), jajko, mleko, koperek, sól, pieprz. Ziemniaki, sól

19,00 zł

Kotlet schabowy (160g) z ziemniakami i z dodatkiem
Schab, sól, pieprz, jajko, bułka tarta (gluten). Ziemniaki, sól

19,00 zł

Smocze języczki (160g) z ziemniakami i z dodatkiem

Polędwiczki drobiowe, płatki chili, papryka słodka, curry, mleko, mąka pszenna (gluten), jajko, bułka
tarta (gluten), sól, pieprz. Ziemniaki, sól

19,00 zł

Placek po cygańsku (500g) z dodatkiem

Placek ziemniaczany: ziemniaki, cebula, mąka ziemniaczana, mąka pszenna (gluten), jajko, sól, pieprz.
Sos cygański: łopatka, marchew, pietruszka, seler, pulpa pomidorowa, cebula, papryka, mąka pszenna
(gluten), sól, płatki chili , śmietana (mleko), natka pietruszki

21,00 zł

Za zamianę ziemniaków na frytki – dopłata 1 zł, na ziemniaki prażone – 1,50 zł

De volaille (200g) z ziemniakami z dodatkiem

Pierś z kurczaka, masło (mleko), mąka pszenna (gluten), bułka tarta (gluten), jajko, koperek, natka
pietruszki, sól, papryka słodka. Ziemniaki, sól

23,00 zł

Gulasz po Węgiersku (250g) z kaszą pęczak z borowikami i dodatkiem
Gulasz: jagnięcina, pieczarki, cebula, papryka, koncentrat pomidorowy, sól, pieprz.
Kasza pęczak, borowiki, sól

28,00 zł

Placek po Węgiersku (500g) z dodatkiem
Placek ziemniaczany: ziemniaki, cebula, mąka ziemniaczana, mąka pszenna (gluten), jajko, sól, pieprz.
Sos węgierski: jagnięcina, pieczarki, cebula, papryka, koncentrat pomidorowy,
sól, pieprz, natka pietruszki

29,00 zł

Polędwiczki wieprzowe (130g) w sosie borowikowym z boczkiem z
ziemniakami zapiekanymi i dodatkiem

Polędwiczki wieprzowe, sól, pieprz. Sos borowikowy: borowiki, boczek, śmietana (mleko), cebula, masło
(mleko), sól, pieprz. Ziemniaki, przyprawy, sól

29,00 zł

Karkówka grillowana (160g) z sosem Bbq z ziemniakami zapiekanymi i
kapustą zasmażaną
Karkówka, rozmaryn, oliwa, sos sojowy, sól, pieprz. Ziemniaki, przyprawy, sól

29,00 zł

Za zamianę ziemniaków na frytki – dopłata 1 zł, na ziemniaki prażone – 1,50 zł

DANIA RYBNE

Śledzik w śmietanie (180g) z cebulką i ziemniakami
Śledź (ryba), cebulka, śmietana (mleko), sól, pieprz.
Ziemniaki, sól

14,00 zł

Tartiflette z wędzonym łososiem (450g)
Ziemniaki, łosoś wędzony (ryba),śmietana (mleko), ser żółty (mleko), koperek, sól, pieprz

20,00 zł

MAKARONY

Spaghetti z sosem pomidorowym (450g) z parmezanem

Makaron spaghetti (gluten), ser parmezan (mleko). Sos pomidorowy: pulpa pomidorowa, cebula, czosnek,
bazylia, cukier, sól, pieprz, natka pietruszki

14,00 zł

Spaghetti z sosem pieczarkowym (450g) z parmezanem

Makaron spaghetti (gluten), ser parmezan (mleko). Sos pieczarkowy: pieczarki, pietruszka, mąka
pszenna (gluten), masło (mleko), śmietana (mleko), sól, pieprz, natka pietruszki

14,00 zł

Spaghetti bolognese (480g) z parmezanem

Makaron spaghetti (gluten), ser parmezan (mleko). Sos bolognese: wołowina, pulpa pomidorowa,
czosnek, bazylia, liść laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz

17,00 zł

Spaghetti borowikowe z boczkiem (480g) i parmezanem

Makaron spaghetti (gluten), ser parmezan (mleko). Sos borowikowy: borowiki, boczek, śmietana
(mleko), cebula, masło (mleko), sól, pieprz, natka pietruszki

20,00 zł

Tagliatelle z warzywami (450g) w sosie śmietanowo-miodowym z chilli
Makaron tagliatelle (gluten), marchew, kalafior, brokuł, ser parmezan (mleko). Sos śmietanowomiodowy: śmietana (mleko), miód, płatki chili, sól, pieprz, natka pietruszki

20,00 zł

Tagliatelle z warzywami i kurczakiem (480g) w sosie śmietanowomiodowym z chilli

Makaron tagliatelle (gluten), pierś z kurczaka, marchew, kalafior, brokuł, ser parmezan (mleko). Sos
śmietanowo-miodowy: śmietana (mleko), miód, płatki chili, sól, pieprz, natka pietruszki

21,00 zł

Tagliatelle z łososiem i szpinakiem (450g) z parmezanem
Makaron tagliatelle (gluten), szpinak, łosoś wędzony (ryba), śmietana (mleko), czosnek, sól, pieprz

22,00 zł

DANIA BEZMIĘSNE

Placki ziemniaczane (200g) ze śmietaną

Placek ziemniaczany: ziemniaki, cebula, mąka ziemniaczana, mąka pszenna (gluten), jajko, sól, pieprz.

13,00 zł

Ryż curry z warzywami (450g)
Ryż, curry, marchew, brokuły, kalafior, śmietana (mleko), sól, pieprz, natka pietruszki

15,00 zł

Burger wegetariański (200g) z frytkami
Bułka (gluten),sałata lodowa, pomidor. Kotlet: ciecierzyca, kmin mielony, czosnek, natka pietruszki, sól.
Sos czosnkowy: czosnek, jogurt (mleko), majonez (jaja, gorczyca), cukier, pieprz biały, sól

17,00 zł

Tartiflette z warzywami (450g)
Ziemniaki, marchew, kalafior, brokuł śmietana (mleko), ser żółty (mleko), koperek, sól, pieprz

17,00 zł

Kotlet z ciecierzycy (200g) w sosie pomidorowym z ziemniakami i z
dodatkiem
Ciecierzyca, kmin mielony, czosnek, natka pietruszki, sól.
Puree ziemniaczane: ziemniaki, mleko, masło (mleko)

17,00 zł

Camembert zapiekany (130g) z ziemniakami prażonymi i dodatkiem
Ser camembert (mleko), jajko, bułka tarta (gluten). Sos z żurawiny: żurawina, cukier

19,00 zł

Placek ziemniaczany w borowikach (450g)
Placek ziemniaczany: ziemniaki, cebula, mąka ziemniaczana, mąka pszenna (gluten), jajko, sól, pieprz.
Sos borowikowy: borowiki, śmietana (mleko), śmietana kwaśna (mleko) , sól, pieprz

29,00 zł

Za zamianę ziemniaków na frytki – dopłata 1 zł, na ziemniaki prażone – 1,50 zł

DODATKI

Pieczywo (1 szt.)
Bułka (gluten)

1,50 zł

Ryż curry (200g)
Ryż, curry

3,00 zł

Ogórek kiszony/małosolny (100g)
4,00 zł

Kapusta zasmażana (100g)
Kapusta kiszona , cebula, papryka, kminek, gorczyca, kolendra, jałowiec, ziele angielskie, kurkuma,
rozmaryn, liść laurowy, majeranek, chilli, cukier, sól, pieprz

4,00 zł

Zestaw surówek (100g)

(informacja u personelu)

4,00 zł

Warzywa gotowane na parze (100g)
Marchew, kalafior, brokuł

4,00 zł

Kasza gryczana (200g)
4,00 zł

Ziemniaki zapiekane (200g)
5,00 zł

Frytki (200g)
6,00 zł

Kasza pęczak z borowikami (200g)
Pęczak, borowiki, sól

9,00 zł

ŚNIADNIA
Parówki (3 szt, 135g) z pieczywem
Parówki (gluten), musztarda (gorczyca), ketchup, masło (mleko), bułka (gluten)

9,00 zł

Jajecznica z trzech jaj z pieczywem
Jajka, masło (mleko), bułka (gluten)

9,00 zł

Jajecznica z dwóch jaj z parówkami (2 szt.) i z pieczywem
Jajko, parówki (gluten), musztarda (gorczyca), ketchup, masło (mleko), bułka,(gluten)

9,00 zł

Naleśniki z serem twarogowym na słodko (2 szt.)
Mąka pszenna (gluten), mleko, jajko, sól, cukier, kurkuma, piwo (gluten), twaróg (mleko), cukier,
polewa czekoladowa (gluten, mleko)

10,00 zł

DESERY

Deser lodowy (150g)
3 gałki lodów, topping czekoladowy/owocowy

10,00 zł

Brownie (120g) z bita śmietaną
Mąka pszenna (gluten), cukier, masło (mleko), jaja, czekolada, śmietana (mleko)

10,00 zł

Szarlotka (150g) z gałką lodów
Mąka pszenna (gluten), cukier, masło (mleko), jaja, cukier wanilinowy, proszek do pieczenia, jabłka,
cynamon, rodzynki, lody (mleko)

12,00 zł

