MENU
TAPAS
Oliwki zielone
Aceitunas verdes
Green Olives

150 g / 11 zł
Szynka iberico

Oliwki czarne z czosnkiem
i ziołami
Aceitunas negras marinadas con ajo
y hierbas
Black Olives with Garlic and Herbs

150 g / 11 zł

Jamón ibérico
Iberico Ham

80 g / 19 zł
Szynka serrano
Jamón serrano
Serrano Ham

80 g / 19 zł

Marynowane małże w
oliwie, czosnku i papryce
Mejillones escabechados en aceite
de oliva, ajo y pimiento
Mussels marinated in Oil, Garlic
and Paprika

150 g / 13 zł

Kalmary w cieście
Calamares rebozados
Deep fried Calamari

150 g / 20 zł

Ser manchego
marynowany w oliwie i
ziołach

Pimientos de Padrón
Padrón peppers

Queso manchego a las finas hierbas
en aceite de oliva
Manchego Cheese marinated
in Olive Oil and Herbs

100 g / 15 zł

120 g / 19 zł

Papryczki Padrón

Smażone sardynki
Fritura de sardinas
Fried sardines

200 g / 24 zł
Krewetki z chorizo
Gambas con chorizo
King Prawns with Chorizo

5 szt / 35 zł

Krokiety z chorizo i serem
manchego
Croquetas de chorizo con queso
manchego
Croquets with Chorizo and Manchego
Cheese

150 g / 19 zł
Całe krewetki z oliwą
i czosnkiem

Chorizo w cydrze

Gambas al ajillo
King Prawns with Garlic infused
Olive Oil

Chorizo a la sidra
Chorizo in Cider

5 szt / 33 zł

120 g / 24 zł

Chorizo z czosnkiem
i ziołami

Szparagi zielone z szynką
Serrano i kozim serem
Espárragos verdes salteados con
jamón serrano y queso de cabra
Green asparagus with Serrano Ham
and Goat's Cheese

200 g / 33 zł
Baby kalmary z oliwą
i czosnkiem
Calamares pequeños en aceite
de oliva y ajo
Baby Calamari sauteed in Garlic
infused Olive Oil

150 g / 27 zł

Chorizo con hierbas y ajo
Chorizo with Garlic and Herbs

120 g / 24 zł
Ośmiornica z ziemniakami
Pulpo a la gallega
Octopus with Spanish Potatoes

150 g / 30 zł
Ziemniaczki smażone z
papryką słodką wędzoną
Patatas bravas
Potatoes fried with sweet smoked
paprika

200 g / 13 zł

ZUPY / SOPAS / SOUPS
Gazpacho

Marmitako

świeże pomidory, papryka, ogórek,
czosnek, chips z sera manchego
fresh tomatoes,
peppers, cucumber, garlic and
Manchego Cheese crisps

tuńczyk, pomidory, papryka,
ziemniaki, marchew, mule
tuna, tomato, peppers, potatoes,
carrots, mussels

300 ml / 17 zł

300 ml / 21 zł

SAŁATKI / ENSALADAS / SALADS
Sałatka z tuńczykiem

Sałatka z pomarańczami

Salad with Tuna
tuńczyk, pomidory, awokado, oliwa
tuna, tomato,avocado, olives

Fresh Orange Salad
pomidory, awokado, oliwki, cebula,
pomarańcza
tomatoes, avocado ,olives, onion,
oranges

29 zł

25 zł

DANIA GŁÓWNE / PLATOS PRINCIPALES / MAIN COURSES

Comber jagnięcy

Burger z krewetkami i
salsą z mango

Rack of Lamb
grillowane ziemiaki, pieczarki, zioła
grilled potatoes, white mushrooms,
herbs

King Prawn Burger with Mango Salsa
krewetki, mango, frytki, krążki
cebulowe
king prawns, mango, fries, onion rings

180 g / 69 zł

33 zł

Grillowany rostbef
z Argentyny

Grillowany stek z
polędwicy wołowej

Grilled Argentine Rib-eye Steak
ziemniaki, groszek cukrowy,szalotka
potatoes, sugar peas, shallots

Grilled Loin Steak
ziemniaki, groszek cukrowy, szalotka
potatoes, sweet peas, shallots

180 g / 75 zł

Paella z chorizo i
szynką serrano
Paella campera
chorizo, szynka serano, papryka, bób
chorizo, serrano ham, peppers,
broad beans

500 g / 35 zł

180 g / 85 zł
Paella z owocami morza
Paella marinera
krewetki, mule, kalmary
king prawns, mussels, calamari

500 g / 43 zł

Mule
Mussels
mule, cczonek, zioła
mussels, garlic, herbs

500 g / 40 zł
Grillowana dorada
Grilled Dorada
ziemniaki, bakłażan, papryka,
karczochy, zioła
potatoes, eggplant, peppers,
artichokes, herbs

300 g / 50 zł
Tortilla
ziemniaki, cebula, zioła, jajka
potatoes, onions, herbs, eggs

700 g / 25 zł

Grillowana ośmiornica
z młodymi ziemniakami
i emulsją pietruszkowoczosnkową
Grilled octopus with young potatoes
and parsley garlic emulsion
grillowana ośmiornica, ziemniaki, oliwa
z wędzoną papryką, micro zioła
grilled octopus with potatoes olive oil
infused roasted peppers and fresh herbs

390 g / 75 zł
Żabnica w szynce serrano
Monkfish Wrapped in serrano Ham
mule, szparagi, groszek zielony,
ziemniaki, sos winno-maślany
mussels, asparagus, peas, potatoes,
wine and butter sauce

180 g / 47 zł

DESERY / LOS POSTRES / DESSERTS
Crema catalana

Gruszka w czerwonym
winie z sosem waniliowym

120 g / 13 zł

Pears in Red Wine

180 g / 15 zł
Sernik waniliowy

Churros z czekoladą

Vanilla Cheescake

Churros with Chocolate

150 g / 15 zł

15 zł

MENU DLA DZIECI / MENÚ INFANTIL / CHILDREN'S MENU
Pierogi z truskawkami
(5 szt) z bitą śmietaną
Dumplings con frambuesas y crema
Pierogi with strawberries (5pcs)and
whipped cream

17 zł

Hot dog z ketchupem,
pomidorem i frytkami
Perrito caliente con ketchup, tomate
y patatas fritas
Hot dog with ketchup, tomato and
chips

15 zł
Spaghetti bolognese

Rosół z makaronem

Espagueti a la boloñesa
Spaghetti bolognese

Sopa de pollo
Chicken Broth with pasta

16 zł

15 zł

Pulpeciki (3 szt) cielęce
z sosem koperkowym,
kluski śląskie i pomidor

Pomidorowa z makaronem

Albóndigas de carne con salsa se
eneldo, noguis (de patata) y tomate
Veal (3pcs) with dill sauce, potatoes
and tomato

Sopa de tomate
Tomato soup with pasta

15 zł

20 zł
Pierś (120 g) z kurczaka z
frytkami i pomidorem
Pachuga de pollo con patatas fritas y
tomate
Chicken breast (120g) with chips and
tomato

16 zł

Naleśniki amerykańskie
(2 szt) z bitą śmietaną
i posypką
Tartitas con crema y topping
American pancakes (2pcs) with
whipped cream and sprinkles

15 zł

NAPOJE GORĄCE / BEBIDAS CALIENTES / HOT DRINKS
Herbata / Tea 9 zł
Americano 9 zł
Americano z mlekiem /w milk 9 zł
Espresso 7 zł
Espresso doppio 9 zł
Espresso macchiato 8 zł
Caffè latte 12 zł
Cappuccino 10 zł
NAPOJE ZIMNE / BEBIDAS REFRESCANTES / COLD DRINKS
Coca Cola 7 zł
Coca Cola Zero 7 zł
Fanta 7 zł
Sprite 7 zł
Tonic 7 zł
RedBull 14 zł
Lemoniada 10 zł
Soki owocowe / Fruit juice 7 zł
Soki owocowe wyciskane / Fresh fruit juice 400 ml 16 zł
Soki owocowe wyciskane / Fresh fruit juice 200 ml 13 zł

Cisowianka Perlage N/Gas 300 ml 7 zł
Cisowianka Perlage Gas 300 ml 7 zł
Cisowianka Perlage N/Gas 700 ml 12 zł
Cisowianka Perlage 700 ml 12 zł

PIWO / CERVEZA / BEER
Grimbergen Blond 0,33 ml 12 zł
Grimbergen Blanche 0,33 ml 12 zł
Grimbergen Double 0,33 ml 12 zł
San Miguel Especial 0,33 ml 9 zł
Estrella 0,33 ml 9 zł
STARY BROWAR KOŚCIERZYNA
Lager 12 zł
Ciemna 10 12 zł
Pszeniczne 12 zł
AIPA 14 zł
Red Lager 14 zł
IPA 14 zł
Grupom powyżej 8 osób naliczana jest 10% opłata za serwis.
A 10% Service Charge will be added to groups of 8 and more people.

