KOKTAILE
ALKOHOLOWE

KARTA ALERGENOW
1. zboża zawierające gluten
2. skorupiaki

Mojito
rum biały 40 ml / cukier brązowy / mięta/ woda gazowana
18 zł
Truskawkowe Daiquiri
rum biały 40 ml / syrop cukrowy / sok z limonki / mus truskawkowy/ woda gazowana
20 zł
Whisky Sour
Johnny Walker Red 40 ml / sok z cytryny / syrop cukrowy
16 zł
Cuba libre
rum Captain Morgan 60 ml/ coca cola / limonka
18 zł
Tequilla Sunrise
tequilla 40 ml / grenadyna / sok pomarańczowy
20 zł
John Collins
Gin 40 ml/ syrop cukrowy/ sok z cytryny /woda gazowana
19 zł

ALKOHOL

3. jaja
4. ryby
5. orzeszki ziemne
6. soja

Whisky / Bourbon

Gin

Beczkowe
Pisner Urquell 300ml - 7 zł
Pisner Urquell 500ml - 10 zł
Butelkowe
Lech Premium 500 ml - 8 zł
Książęce Czerwone 500 ml - 9 zł
Smakowe
Redd's Żurawinowy 500 ml - 9 zł
Lech Shandy 500 ml - 9 zł
Bezalkoholowe
Lech Free 300 ml - 7 zł

Johnnie Walker Red
40 ml - 10 zł / 0,7 l / 149 zł
Johnnie Walker Black
40 ml - 14 zł / 0,7l - 210 ml
Ballantine’s Finest
40 ml - 10 zł / 0,7l - 140 zł
Jack Daniel’s Tennessee
40 ml - 12 zł / 0,7l - 190 zł
Wild Turkey 81
40 ml - 14 zł / 0,7l - 210 zł
Ballantine's Bourbon
40 ml - 26 zł / 0,7l - 380 zł

Bombay Saphire
40 ml - 12 zł

8. orzechy
9. seler
10. gorczyca
11. nasiona sezamu
12. dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyzej 10 mg/kg
13. łubin
14. mięczaki

danie wegetariańskie

Wódka
Żubrówka Bison Grass
40 ml - 7 zł / 0,5l - 69 zł
Black Żubrówka
40 ml - 9 zł / 0,5 l - 89 zł
Belvedere
40 ml - 15 zł / 0,5l - 139 zł

Cognac
Remy Martin VSOP
40 ml / 26 zł

Brandy
Metaxa 5*
40 ml - 16 zł / 0,7 l - 109 zł

Rum
Bacardi carta Blanca
40 ml - 10 zł
Captain Morgan Spiced Rum
40 ml / 10 zł

Likiery
Campari
40 ml - 12 zł
Malibu
40 ml - 10 zł
Baileys
40 ml - 10 zł
Kahlua
40 ml - 10 zł
Cointreau
40 ml - 12 zł
Amaretto
40 ml - 12 zł

A'LA CARTE

7. mleko

danie bezglutenowe
Piwo

MENU

Instagram: kjlotar / trzy_podkowy
Facebook: @trzypodkowy / @kjlotar
Manager - Kontakt
e-mail: restauracja@trzypodkowy.pl
telefon: 781 271 918

ZASMAKUJ
W NATURZE

PRZYSTAWKI
Tatar z polędwicy wołowej / domowe pikle / domowe pieczywo ( 1,3,10*)
28 zł
Wątróbka drobiowa flambirowana na likierze malinowym / cebula/ gruszka/
domowe pieczywo (1*)
17 zł

ZUPY
Regionalna zupa z klopsikami wieprzowymi i świeżym koprem (1,3,7,9,10*)
15 zł
Rosół z gęsi z kluseczkami lanymi i lubczykiem (1,3*)
14 zł
Barszcz czerwony z malinami i majerankiem podany z drożdżowymi
pierożkami (1,7,3,9*)
11 zł
Tradycyjny żur z białą kiełbasą i jajkiem podany w domowym pszennym
chlebie (1,3,7,9,10*)
15 zł

SALATY

DANIA GLOWNE
Kotlet schabowy/ kapusta z jabłkami i borowikami
/ ziemniaki z wody (1, 3, 7, 10*)
26 zł
Golonka indycza pieczona w ciemnym piwie/czerwona kapusta
/ ziemniaki opiekane (9, 10*)
26 zł
Stek wołowy z grilla na liściach szpinaku / sos francuski / frytki (7*)
59 zł
Sandacz saute podany na miksie sałat z sosem figowym (4*)
28 zł

DESERY
Mini beza / krem z mascarpone / owoce sezonowe (3, 7*)
15 zł
Brownie z lodami śmietankowymi (1, 3, 7*)
15 zł
Domowa szarlotka podana na ciepło / lody śmietankowe (1, 3, 7, 8*)
15 zł

NAPOJE GORACE

Polędwiczka wieprzowa/ placek rosti z cukinii / sos kurkowy (3, 7, 9*)
32 zł
Pstrąg pieczony w całości / warzywa z grilla / frytki (4*)
38 zł
Pierogi z mięsem / okrasa (1, 3, 9*)
19 zł

Espresso 6 zł
Kawa czarna / biała 9 zł
Cappuccino 10 zł
Latte 12 zł
Latte smakowe 14 zł

Udko z kaczki / kapusta modra / kopytka zasmażane
/ sos porzeczkowy (1, 3, 7, 9, 12*)
39 zł

Herbata Higher Living ( english breakfast/ earl grey/ zielona
/ biała z truskawką) 8 zł
Kakao 7 zł

Makaron pappardelle z kurczakiem / szpinak / parmezan (1, 3*) **
24 zł
** możliwość wymiany tradycyjnego makaronu
na bezglutenowy makaron gryczany

Herbaciany grzaniec malinowy / cytrusowy 14 zł

ZIMNE NAPOJE

MENU DLA DZIECI
Wędzony półgęsek na sałatach / ser kozi /gruszka
/ dressing malinowy (7,8*)
27 zł
Plastry indyczki w czarnym sezamie na sałatach / sos vinaigrette (11*)
23 zł
Sałata z kozim serem/ owoce sezonowe / krem balsamiczny
/ prażone migdały (7,8,11,12*)
19 zł

* - kody alergenów - na ostatniej stronie

Woda gazowana / niegazowana 300 ml 5 zł
Woda gazowana / niegazowana 700 ml 10 zł
Rosołek z kluseczkami (1, 3, 9*)
9 zł
Fileciki w płatkach kukurydzianych / mini marchewka / frytki (1, 3, 7*)
17 zł

Coca cola/ fanta / sprite / tonic kinley 250 ml 6 zł
Naturalne soki tłoczone 500 ml 9 zł
Naturalny sok tłoczony karafka 1 l 13 zł
Lemoniada cytrusowa 300 ml 7 zł
Lemoniada cytrusowa karafka 1 l - 15 zł

Pierogi leniwe / sos krówkowy / owoce sezonowe (1, 3, 7*)
12 zł

* - kody alergenów - na ostatniej stronie

* - kody alergenów - na ostatniej stronie

