wyjątkowa podróż

Menu Powiśla

NAPOJE ZIMNE
BEZALKOHOLOWE
Cold non-alcoholic drinks
SOKI I NEKTARY 20cl 7 zł
Juice - for choice all tastes
SOK ze świeżych
owoców/warzyw 20cl 19 zl
Fresh fruit/vegetable juice
RED BULL Energy drink 16 zł
PEPSI, 7UP, MIRINDA,
SCHWEPPES TONIC 20cl 8 zł
WODA MINERALNA CISOWIANKA
Classique and Perlage Water
30cl/8 zł 70cl/16 zl

NAPOJE GORĄCE
HOT DRINKS
HERBATA (TEA) 40cl 11 zł
KAWA (Coffee)
ESPRESSO 7 zł
ESPRESS MACHIATO 9 zł
ESPRESSO DOPIO 10 zł
CAFFE CREME 10 zł
CAPPUCINO 11 zł
CAFE LATTE 12 zł
LATTE MACCHIATO 14 zł
z syropem / with syrup 15 zł
MOCHACCINO 15 zł
KAWA MROŻONA 16 zł
z gałką lodu i bitą śmietaną
Ice cold coffee with ice cream
and whipped cream

przystawki

KARTA ALERGENÓW JEST DOSTĘPNA U OBSŁUGI.

Wątróbka drobiowa na grzance ze smażoną cebula 19 zł
Chicken liver on toast with fried onion

Sałatka z serem halloumi i granatem, miks sałat, warzywa, sos musztardowy z syropem klonowym 24 zł
Salad with halloumi cheese and pomegranate, mix of lettuces, vegetables, mustard sauce with maple syrup

Sałatka z kurczakiem grillowanym, serem wędzonym i jajko w koszulce 26 zł
Salad with grilled chicken, smoked cheese and a poached egg

Tatar z polędwicy wołowej z pieczywem 35 zł
Beef sirloin tartare with bread

ZUPY
Bulion drobiowy z włoszczyzną i makaronem 15 zł
Chicken broth with soup vegetables and pasta

Zupa toskańska z mozzarellĄ 22 zł

Tuscan soup with mozzarella

Krem z białych warzyw z czipsem z pasternaku i grzankami 19
Cream of white vegetables with parsnip chips and croutons

zł

Zupa ze świeżego ogórka z koperkiem i serem brie 18 zł
Fresh cucumber soup with dill and brie cheese

DANIE GŁÓWNE
Placki ziemniaczane ze śmietaną 20 zł

Potato pancakes with cream
Placki ziemniaczane z gulaszem wieprzowym 28 zł
Potato pancakes with pork stew

Placki ziemniaczane z sosem grzybowym 26 zł
Potato pancakes with mushroom sauce

Kotlet schabowy smażony na smalcu
z ziemniakami puree i kapustą zasmażaną 32 zł

Pork chop fried in lard
with mashed potatoes and fried cabbage

Pieczone udko z kaczki z ziemniakami
i smażonymi buraczkami 34 zł

Baked duck leg with potatoes and fried beetroots

Stek z polędwicy wołowej z ziemniakami puree,
pieczoną marchwią i sosem z zielonego pieprzu 54 zł
Beef tenderloin steak with mashed potatoes,
roasted carrots and green pepper sauce

Polędwiczka wieprzowa sous vide,
makaron tagliatelle z pesto z brokułów,
sos kurkowy 32 zł
Pork tenderloin sous vide,
tagliatelle pasta with broccoli pesto,
chanterelle sauce

Policzki wołowe duszone z warzywami,
puree ziemniaczano-chrzanowe 38 zł
Beef cheeks stewed with vegetables,
potato and horseradish puree

dania wegetariańskie
VEGETARIAN DISHES

Zarezerwuj stolik: 661 279 666

regionalna kuchnia

Smak i aromat

DODATKI
SIDES

Ziemniaki opiekane/ z wody 10 zł
Frytki 10 zł
Ryż 10 zł
Kasza 10 zł
Kopytka 10 zł
Surówki 10 zł

RYBY
Pstrąg smażony z frytkami, miks sałat 32 zł
Fried trout with fries, mix of lettuces

sandacz duszony na białym winie z ziemniakami i brokułem

35 zł

Zander stewed in white wine with potatoes and broccoli

MAKARONY
Penne ze szpinakiem 23 zł
Penne with spinach
Makaron tagliatelle z pieczoną papryką i parmezanem 26 zł
Tagliatelle with roasted peppers and Parmesan cheese
Risotto z pieczarkami i kurczakiem 29 zł
Risotto with mushrooms and chicken

DESERY
Jabłecznik z lodami 15 zł
Apple pie with ice cream
Monoporcja tiramisu z amaretto i polewą czekoladową 16 zł
Monoportion of tiramisu with amaretto and chocolate glaze
Monoporcja truskawkowa z białą czekoladą 16 zł
Strawberry monoportion with white chocolate

Wykwintne potrawy
przyrządzane przez
cenionego Szefa Kuchni,
urzekają nie tylko smakiem
i aromatem, ale również
elegancją podania.
dania wegetariańskie
VEGETARIAN DISHES

Eleganckie wnętrza
Restauracji „Powiśle” to
miejsce niezwykłe, kuszące
niepowtarzalnymi
doznaniami kulinarnymi,
które pozwalają oderwać
się od codzienności.

