#EAT LOCAL

CHEF: Marcin Jefe

SZARA EMINENCJA

FB.COM/EMINENCJA

ME
NU

885 05 04 05

RESTAURACJA MIEJSKA

MENU NA WYNOS V.4.1 final final

SŁOIKI (0,9L)

ZUPY
DOMOWA POMIDOROWA

10

ze śmietaną i makaronem
własnej roboty
SZCZAWIOWA BABCI BASI
z ziemniaczkami i jajkiem

12

KLASYCZNA KALAFIOROWA
z koperkiem i śmietaną

9

PRZEKĄSKI

ZUPA POMIDOROWA
z domowym makaronem

25

ZUPA KALAFIOROWA
z koperkiem i śmietaną

21

KLOPSIKI Z INDYKA
w sosie pomidorowym

37

POLICZKI WIEPRZOWE
w sosie chrzanowo-miodowym

49

(kaucja za słoik 2 zł)

TATAR WOŁOWY
z piklami, sosem dijon i pieczywem
(danie dostępne w piątek i sobotę)

35

GASTRO BAR

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

POLICZKI WIEPRZOWE

35

37

43

WEGE CARBONARA
domowy makaron tagliatelle z
boczniakami i tymiankiem w sosie
śmietanowym z parmezanem

29

RIGATONI AMATRICIANA
z prażonym bekonem i chilli

29

GNOCCHI AL FORMAGGIO

33

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

BURGER SE

35

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

z krewetkami i kremowym sosem
San Marzano, mascarpone i bazylią
TAGLIATELLE BIANCHE
domowy makaron tagliatelle z prosciutto di Parma, serem gorgonzola
i rukolą w sosie śmietanowym

17

burger wołowy (sezonowany
Hereford) w bułce na zakwasie
piwnym z domową remouladą,
pieczoną papryką, chrupiącymi
warzywami, karmelizowaną
cebulą z brzoswinią podany
z frytkami i dipem chipotle

duszone w sosie chrzanowym podane
z kluskami śląskimi, pieczonymi
burakami z cynamonem i konfiturą
z czerwonej cebuli
GNOCCHI ROSSI

FRYTKI Z BATATÓW
z parmezanem i majonezem
truflowym

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

37

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

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

29

DESERY

KIDS CORNER
FINGERSY Z KURY
w chrupiącej panierce
z frytkami i mizerią

21

TAGLIATELLE KAKAOWE
w emulsji waniliowej z sosem
truskawkowym

19

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

19

BROWNIE
z wytrawnym musem
truskawkowym

15

Czwartek!
ŚWIEŻE MULE
I OSTRYGI

ZAPYTAJ
O DANIA
SPECJALNE
Wszystkie ceny podane w PLN.
Zestawy obiadowe! Poniedziałek-piątek 12:30-17:00 / 24.90

