ZUPY / SUPPE
1. Zupa krem z czosnku
Knoblauchcremesuppe

comber jagnięcy i rzeżucha
mit Lammkrone und Gartenkresse
19,90 zł

2. Rosół drobiowy / Hühnerbrühe

z makaronem i skrzydełkiem / mit Nudeln und Flügel
12,90 zł

3. Zupa krem z pomidorów
Tomatencremesuppe

z bazylią, mozzarellą z mleka bawolego oraz orzeszkami pinii
mit Basilikum, Büffelmozzarella und Pinienkenen
12,90 zł

4. Zupa rybna (pikantna)
Fischsuppe (pikant)

z filetami rybnymi, krewetką, warzywami, curry i mlekiem
kokosowym
mit Fischfilets, Garnele, Gemüse, Curry und Kokosmilch
19,90 zł

5. Zupa krem z borowików
Steinpilzcremesuppe
z natką pietruszki / mit Petersilie
19,90 zł

FLAMMKUCHEN
11. Flammkuchen Italiano

Crème Fraîche , mozzarella z mleka bawolego, rukola, szynka
parmeńska, parmezan
Crème Fraîche, Büffelmozzarella, Ruccola , Parmaschinken,
Parmesan
28, 90 zł

12. Oryginalny lammkuchen
Flammkuchen Original
Crème Fraîche, cebula, boczek
Crème Fraîche, Zwiebeln, Speck
18, 90 zł

13. Flammkuchen zapiekany
Flammkuchen Gratiniert
Crème Fraîche, cebula, boczek, ser
Crème Fraîche , Zwiebeln, Speck, Käse
22, 90 zł

14. Flammkuchen z wędzonym łososiem
Flammkuchen Räucherlachs
Crème Fraîche , wędzony łosoś, cebula, koperek, ser
Crème Fraîche, Räucherlachs, Zwiebeln , Dill, Käse
28, 90 zł

BURGER
15. Del Mar Burger

filet z łososia, pomidor, rukola, sos tysiąca wysp, frytki
Lachsfilet, Tomate, Ruccola, Tausend Insel Sauce, Pommes
Frites
34, 90 zł

16. Tatraburger

wołowina, boczek, placek ziemniaczany, oscypek, żurawina,
sos bekonowy, frytki
Rindfleisch, Speck, Kartoffelpuffer, Bergkäse, Preisselbeeren,
Baconsauce, Pommes Frites
25, 90 zł

17. Cheeseburger

wołowina, ser cheddar, boczek, cebula, sałata, pomidor,
sos barbecue, frytki
Rindfleisch, Cheddarkäse, Speck, Zwiebel, Salat, Tomate,
Barbecuesauce, Pommes Frites
25, 90 zł

18. Hawaiburger

grillowana pierś z kurczaka, ananas, ser cheddar, rukola, sos
tysiąca wysp, frytki
gegrillte Hänchenbrust, Ananas, Cheddarkäse, Ruccola,
Tausend Insel Sauce, Pommes Frites
25, 90 zł

PRZYSTAWKI
VORSPEISEN
21. Smażone krewetki
Garnelen gebraten

z cebulą, czosnkiem, kolendrą, chilli i dipem czosnkowym
mit Zwiebel, Knoblauch, Koriander, Chilli dazu
Knoblauchdip
34, 90 zł

22. Smażony oscypek
Gebratener Polnischer Bergkäse
z żurawiną / mit Preisselbeeren
12, 90 zł

23. Tatar z łososia
Lachstatar

z cebulą, kaparami, pomidorami cherry, cytryną i ogórkiem
kiszonym
mit Zwiebel, Kapern, Tomaten, Zitrone und Salzgurke
27, 90 zł

24. Tatar wołowy
Rindertatar

z cebulą, kaparami, pomidorami, ogórkiem kiszonym
i żółtkiem
mit Zwiebel, Kapern, Tomaten, Salzgurke und Eigelb
34, 90 zł

PRZYSTAWKI
VORSPEISEN
25. Libańska sałatka tabule
Tabulehsalat

pietruszka, mięta, pomidor, cebula, grillowany comber
jagnięcy
mit Petersilie, Minze, Tomate und Zwiegel an gegrillten
Lammkronen
39, 90 zł

26. Mozzarella z mleka bawolego
Büffelmozzarella
z pomidorami, rukolą, orzeszkami pinii i bazylią
an Tomaten, Ruccola, Pinienkernen und Basilikum
22, 90 zł

27. Sałatka grecka
Grichischer Bauernsalat

z pomidorem, ogórkiem, cebulą, papryką, oliwkami i serem feta
mit Tomate, Gurke, Zwiebel, Paprika, Oliven und Fetakäse
22, 90 zł

B ar sałatkowy / S alatbar
mała miseczka / Kleine Schüssel
12, 90 zł
duży talerz / Grosser Teller
21, 90 zł

ARGENTYŃSKI STEK WOŁOWY

serwowany na gorącym kamieniu
wulkanicznym z grillowanymi warzywami
sezonowymi i masłem ziołowym

ARGENTISCHES RINDERSTEAK

serviert auf heißem Lavastein an gegrilltem
Saisongemüse und Kräuterbutter

Stek z biodra / Hüftsteak / 200 gr / 59,90 zł
Comber jagnięcy / Lammkronen / 350 gr / 99,90 zł
Polędwica / Rinderfilet / 200 gr / 79,90 zł

Stek będzie serwowany na krwisto do
samodzielnego smażenia na kamieniu
wulkanicznym, na którym można bez problemu
kroić.
Proszę uważać na wysoką temperaturę, sięgającą do
około 300 °C

Serviert wird das Steak rare zum selber braten auf
dem Lavastein. Problemlos kann man auf dem Stein
schneiden. Vorsicht der Lavastein hat eine
Temperatur von 300 grad.

DANIA MIĘSNE
FLEISCHGERICHTE
31. Rolada z piersi z kurczaka
Hähnchenroulade

z szynką parmeńską i serem feta podana na makaronie
pappardelle z sosem gorgonzola i pomidorowym ragout
mit Parmaschinken und Fetakäse an Pasta Pappardelle in
Gorgonzolasauce und Tomatenragout
37, 90 zł

32. Bigos
„Bigos” Weisskohlpfanne

z kiełbasą i mięsem podawany z ziemniakami z pietruszką
mit Wurst und Fleisch dazu Petersilienkartoffeln
24, 90 zł

33. Panierowany kotlet z piersi
kurczaka lub z polędwicy wieprzowej
Panierte Hähnchenbrust oder
Schweinefilet
zapiekany z oscypkiem, podany z żurawiną i czosnkowymi
ziemniakami
überbacken mit Räucherkäse an Preisselbeeren und
Knoblauchkartoffeln
37, 90 zł

Do każdego dania mięsnego podajemy małą miseczkę baru
sałatkowego
In allen Fleischgerichten ist eine kleine Schüssel von der Salatbar
enthalten

DANIA MIĘSNE
FLEISCHGERICHTE

34. Gulasz z sarny / Rehgulasch

z flambirowanymi śliwkami i plackami ziemniaczanymi
mit flambiertem Pflaumen und Kartoffelpuffer
38, 90 zł

35. Polędwiczki wieprzowe w sosie
borowikowym
Schweinemedalions in Steinpilzsauce
podawane z warzywami z ogrodu i knedlami bułczanymi z
boczkiem i cebulą
an Gartengemüse und gebratenen Semmelknödel mit Speck
und Zwiebel
37, 90 zł

Do każdego dania mięsnego i rybnego podajemy małą miseczkę baru
sałatkowego
In allen Fleischgerichten und Fischgerichten ist eine kleine Schüssel
von der Salatbar enthalten

DANIA RYBNE
FISCHGERICHTE
41. Smażone krewetki
Garnelen gebraten

podane z makaronem pappardelle, sosem pomidorowym,
mleczkiem kokosowym, chilli, czosnkiem, pomidorami cherry,
kolendrą i serem Grana Padano
an Pasta Pappardelle, Tomatensauce, Kokosmilch, Chilli,
Knoblauch, Cherrytomaten, Koriander und Grana Padano
Käse
59, 90 zł

42. Grillowany filet z łososia
Lachsfilet gegrillt

z sosem gorgonzola, grillowanymi warzywami i czosnkowymi
ziemniakami
mit Gorgonzolasauce, Grillgemüse und Knoblauchkartoffeln
38, 90 zł

43. Smażony filet z dorsza lub sandacza
na maśle klarowanym
Dorsch oder Zanderfilet in Butterschmalz
gebraten
podany ze smażonymi ziemniakami z boczkiem i cebulą lub
frytkami
an Bratkartoffeln mit Speck und Zwiebel oder Pommes Frites
38, 90 zł

44. Smażony filet z sandacza
Zanderfilet gebraten

z sosem borowikowym podany z warzywami z ogrodu i
plackami ziemniaczanymi
in Steinpilzsauce an Gartengemüse und Kartoffelpuffer
38, 90 zł

Do każdego dania rybnegopodajemy małą miseczkę baru
sałatkowego
In allen Fischgerichten ist eine kleine Schüssel von der
Salatbar enthalten

DANIA
WEGETARIAŃSKIE
VEGETARISCHES
51. Pierogi ruskie
Maultaschen “russische Art”

ze smażoną cebulką
mit Kartoffel - Frischkäse f üllung dazu gebratene Zwiebeln
19, 90 zł

52. Placki ziemniaczane
Kartoffelpuffer

z warzywami z ogrodu, zapiekanym serem i serkiem ziołowym
mit Gartengemüse, Käse überbacken und Kräuterschmand
24, 90 zł

53. Pasta all’ Arrabiata

z sosem pomidorowym, chilli, czosnkiem, bazylią, oliwkami
i serem Grana Padano
mit Tomatensauce, Chilli, Knoblauch, Basilikum, Oliven
und Grana Padano Käse
22, 90 zł

Do każdego dania wegetariańskiego podajemy małą miseczkę
baru sałatkowego
In allen Vegetarischen Gerichten ist eine kleine Schüssel von
der Salatbar enthalten

DESERY / DESSERTS
61. Flambirowany ananas
Flambierte Ananas
z kremowymi lodami
mit Cremeeis
14,90 zł

62. Su let czekoladowy
Schokoladensouf le
z kremowymi lodami
mit Cremeeis
18,90 zł

63. Gofry / hausgemachte Waffeln
do godziny 17:00 / bis 17:00 Uhr

z cukrem pudrem / mit Puderzucker
5,00 zł
z bitą śmietaną / mit Schlagsahne
8,00 zł
z frużeliną / mit Fruchtgelee
8,00zł
ze świeżymi owocami / mit Obst
8,50 zł
z gałką loda do wyboru / mit Kugel Eis nach Wahl
8,00 zł
z bitą śmietaną i frużeliną / mit Schlagsahne und Fruchtgelee
10,50 zł
z bitą śmietaną i owocami / mit Schlagsahne und Obst
11,50 zł
z bitą śmietaną i gałką loda /mit Schlagsahne und Kugel Eis
11,00zł
polewa / Sauce
1,00 zł
posypka, orzeszki, rodzynki / Streusel, Nuesse, Rosinen
2,00 zł

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na domowe ciasta,
które znajdują się w witrynie na barze oraz dalszych
speciałów z naszej karty lodowej.
Eine Auswahl an frischen hausgemachten Kuchen finden Sie
in unserer Kuchenvitrine an der Bar sowie weitere Leckeien
in unserer Eiskarte

