#EAT LOCAL

CHEF: Marcin Jefe
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RESTAURACJA MIEJSKA

MENU NA WYNOS V.3.6

FB.COM/EMINENCJA

KIDS CORNER

SŁOIKI (0,9L)
ZUPA POMIDOROWA
z domowym makaronem

25

TRADYCYJNY KRUPNIK
z indykiem

25

OGÓRKOWA BABCI BASI
z koperkiem i śmietaną

21

KLOPSIKI Z INDYKA
w sosie pomidorowym

37

POLICZKI WIEPRZOWE
w sosie chrzanowo-miodowym

49

RAGOÛT BOLOGNESE
mielona wołowina bolognese

45

ZUPY
DOMOWA POMIDOROWA
ze śmietaną i makaronem
własnej roboty

10

TRADYCYJNY KRUPNIK
z indykiem

10

PRZEKĄSKI

9

w piątek i sobotę

TATAR WOŁOWY
z piklami, sosem dijon I pieczywem

21

SPAGHETTI BOLOGNESE

19

GASTRO BAR

(kaucja za słoik 2 zł)

OGÓRKOWA BABCI BASI
z koperkiem i śmietanką

FINGERSY Z KURY
w chrupiącej panierce
z frytkami i mizerią

35

BUŁECZKI BAO
z szarpaną wieprzowiną
w panko z sosem teriyaki,
marynowaną czerwoną
kapustą, rzepą, prażonymi
orzeszkami i białym sosem
paprykowym

36

FRYTKI Z BATATÓW
z parmezanem i majonezem
truflowym

17

K-FRIES
frytki z szarpaną kaczką
marynowaną w teryiaki, spring
onions, papryczkami jalapeno
z dipem chipotle i mango-chilli
(z frytkami z batatów +7 zł)

35

CLASSIC CHEESEBURGER

38

burger wołowy Hereford, jerky
z bekonu, prażona cebula, ser
Red Cheddar, placek ziemniaczany rosti, krucha sałata,
remulada, sos BBQ, podany
z frytkami i mango-mayo
FRENCH CHEESEBURGER

39

burger wołowy Hereford,
panierowany camembert, sos
żurawinowy, remoulada i frytki
z dipem musztardowomiodowym

DANIA
KOTLET SCHABOWY
ze świni złotnickiej (schab i kark)
w panierce z bułki paryskiej
smażony na maśle, podawany
z puree royal i mizerią z dymką

37

ŻEBERKA PIECZONE
W DOMOWYM BBQ

45

ze smażonymi cząstkami ziemniaków
z dipem musztardowo-miodowym
i sałatką coleslaw z czerwonej kapusty
POLICZKI WIEPRZOWE
duszone w sosie chrzanowym podane
z kluskami śląskimi, pieczonymi
burakami z cynamonem i konfiturą
z czerwonej cebuli

35

PIEROGI Z MIĘSEM
z okrasą z konfitowanej cebulki

28

LASAGNE VERDI
ze szpinakiem, serem riccota, sosem
pomidorowym San Marzano z ziołami i
beszamelowym z gałką muszkatołową
zapiekane z mozzarellą

35

LASAGNE SE
z ragout wołowym z pomidorami San
Marzano i ziołami, sosem beszamelowym zapiekana z mozzarellą

37

TAGLIATELLE
z kremowym pesto bazyliowym
i suszonymi pomidorami
+ kurczak 7 zł

27

GNOCCHI
w sosie serowym ze szpinakiem,
prażonymi orzechami arachidowymi
oraz pomidorkami cherry

33

QUESA QUESO
grillowane tortilla przełożona
serem cheddar, riccotą, salsą
pico de gallo i creme fraiche
+ bekon 4 zł

31

QUESA POLLO
grillowane tortille z kurczakiem,
serem cheddar, kolendrą, grillowaną cebulą, papryka, creme
fraiche i salsą picco de gallo

35

ENCHILADAS
tortilla zawijana z wołowiną,
pomidorami, cebulą, czerwoną
fasolą i kuminem, zapiekana
z serem cheddar podawana
z creme fraiche
i świeżą kolendrą

37

LOUISIANA HOT WINGS
skrzydełka z kurczaka
w pikantnym sosie Louisiana
podane z creme fraiche

29

STICKY KOREAN WINGS
skrzydełka kurczaka w
łagodnym sosie teryiaki,
ze smażonymi i kruszonymi
orzechami arachidowymi
i sezamem

31

DESERY
CIASTO WANILIOWE
z czekoladą i wiśniami ( 4-6 os.)

19

TIRAMISU W KUBKU

12

BROWNIE
z musem truskawkowym

15

Wszystkie ceny podane w PLN.

dania wegetariańskie

Zestawy obiadowe! Poniedziałek-piątek 13:00-17:00 / 24.90

