
kjlotar / trzy_podkowy

@trzypodkowy / @kjlotar

MENU

A'LA CARTE

TASTE OF NATURE

Contakt

 e-mail: restauracja@trzypodkowy.pl

Mojito 
rum biały 40 ml / cukier brązowy / mięta/ woda gazowana 

16 zł

Truskawkowe Daiquiri
rum biały 40 ml / syrop cukrowy / sok z limonki / mus truskawkowy/  woda gazowana

 16 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

16 zł

Tequilla Sunrise 
Tequilla 40 ml / grenadyna / sok pomarańczowy 

16 zł

John Collins
Gin 40 ml/ syrop cukrowy/ sok z cytryny /woda gazowana

 16 zł

white rum/ brown sugar / mint / sparkling water 

white rum / sugar syrup/ lime juice /strawberry/ sparkling water

Johnny Walker Red / lemon juice / sugar syrup

Captain Morgan rum / coca cola / lime

Tequilla / grenadine/ orange juice

Gin / sugar syrup / lemon juice / sparkling water

Piwo
Beczkowe

Pilsner Urquell 300ml - 7 zł

Pilsner Urquell 500ml - 10 zł

Butelkowe

Lech Premium 500 ml - 8 zł

Książęce Czerwone 500 ml - 9 zł

Tyskie Gronie 500 ml - 8 zł 

Red's Smakowe - 9 zł 

Bezalkoholowe

Lech Free 300 ml - 7 zł

Wódka
Żubrówka Biała

0,5l / 39 zł 

Żubrówka Bison Grass

40 ml - 7 zł / 0,5l - 49 zł

Żubrówka Czarna 

40 ml - 9 zł / 0,5 l - 59 zł 

Belvedere

40 ml - 15 zł / 0,5l - 139 zł 

Whisky / Bourbon 
Johnnie Walker Red

40 ml - 10 zł / 0,7 l / 120 zł 

Johnnie Walker Black 

40 ml - 14 zł / 0,7l - 190 zł

Blanton’s Original Bourbon

40 ml / 29 zł 0,7l / 250 zł 

Ballantine’s Finest 

40 ml - 10 zł  / 0,5l - 89 zł

Jack Daniel’s

40 ml - 12 zł / 0,5l - 119 zł

Wild Turkey 81

40 ml - 14 zł / 0,7l - 210 zł

Gin 
Bombay Saphire 

40 ml - 12 zł 

Rum
Bacardi Carta Blanca

40 ml - 10 zł 

Captain Morgan Spiced Rum

40 ml / 10 zł

ALKOHOL

1. zboża zawierające gluten

2. skorupiaki

3.jaja

4. ryby

5. orzeszki ziemne

6. soja

7. mleko

8. orzechy

9. seler
 

10. gorczyca

11. nasiona sezamu

12. dwutlenek siarki i siarczyny w stez?ėniach powyzėj 10 mg/kg

13. łubin

14. miec?zaki

cereals containing gluten

shellfish

eggs

fish 

nutts

soya

milk

nuts

celery

mustard

sesame

sulfur dioxide

lupine

molluscs

COCKTAILS 

KOKTAJLE ALKOHOLOWE 

ZASMAKUJ

W NATURZE

KARTA ALERGENOW
ALLERGEN CARD

OBSERWUJ NAS



Tatar z polędwicy wołowej /pikle/ domowe pieczywo 

30 zł 

Wątróbka drobiowa flambirowana na likierze malinowym / cebula
/ gruszka/ domowe pieczywo 

17 zł 

Deska wędlin/ ogórki kiszone/ pikle / smalec ze skwarkami 
/ domowe pieczywo  (1, 9, 8, 11, 12*)

39 zł 

Placuszki rosti z cukinii / wędzony łosoś 
/ kwaśna śmietanka z miętą (1, 3, 4, 7*)

 
19 zł 

( 1, 3, 10*)
Beef tartare/ pickles/ homemade bread 

Turkey liver / raspberry liqueur/ onion/ pear/ homemade bread  

Cured meats/ pickles / lard / homemade bread 

Courgette cake / smoked salmon / sour cream with mint

(1*)

* - kody alergenów - na ostatniej stronie / allergen codes

Aromatyczna zupa grzybowa / domowe kluseczki lane (1,3,7,9 )

16 zł  

Rosół z gęsi z kluseczkami lanymi i lubczykiem (1,3*)

15 zł 

Barszcz czerwony z majerankiem / pierożki drożdżowe z mięsem (1,7,3,9*)

12 zł 

Tradycyjny żur z białą kiełbasą i jajkiem podany 
w pszennym chlebie (1,3,7,9*)

17 zł 

*
Mushrooms soup / homemade noodles 

Goose broth / homemade noodles 

Red borsch/ homemade baked dumplings with meat

Traditional polish sour soup with white sausage and eggs, served in bread

Sałata cezar / grillowany kurczak / parmezan / bekon (3, 4, 7 )

26 zł 

Grillowany łosoś / mix sałat / pomarańcza/ kapary / sos cytrynowy (4,7*)

29 zł 

*
Caesar salad / grilled chicken / parmesan / bacon 

Grilled salmon / mix salad/ orange fruit / capers / lemon sauce 

Schabowy z kością / ziemniaki z wody 
/ kapusta zasmażana z borowikami (1,3,7,10*)

28 zł 

Golonka indycza pieczona w ciemnym piwie/ ziemniaki opiekane 
/ czerwona kapusta zasmażana (9,10*)

26 zł 

Stek wołowy / warzywa korzeniowe pieczone w pikantnej marynacie 
/ frytki / sos pieprzowy (7*)

69 zł 

Sandacz saute podany na miksie sałat z sosem figowym (4,10*)
 

31 zł 

Polędwiczka wieprzowa / placek rosti z cukinii / sos kurkowy (3,7,9*)
 

32 zł 

Burger wołowy / jajko sadzone /bekon / warzywa
/ sos/ bułka pszenna /frytki (1,3,7,10*)

34 zł 

Pierogi z mięsem / prażona cebulka (1,3,9*)

21 zł 

Pieczona kaczka* nadziewana jabłkami i żurawiną / zasmażane kluseczki 
/ buraczki / sos żurawinowy (1,3,7,9,12*) * (połowa kaczki)

49 zł 

Makaron tagliatelle / sos śmietankowo - borowikowy / parmezan 
/ plastry polędwiczki wieprzowej 

32 zł 

Kluchy lane / twaróg / skwarki z boczku / kapusta zasmażana (1,3,7*)

24 zł 

Traditional  polish pork chop /potato/ cabbage with porcini mushrooms 

Turkey knuckle baked with dark beer / fried potato / red cabbage 

Grilled beef steak / root vegetables / steak fries / pepper sauce 

Zander saute with mix salad and figs sauce

Pork sirloin / courgette cake / chanterelle sauce

Beef burger /fried egg / bacon/vegetables/ sauce/ wheat roll 

Meat dumpling / roasted onion 

Baked duck stuffed with apples and cranberries
 / fried homemade noodles/ beetroot / cranberries sauce *half of the duck 

Tagliatelle pasta / cream and mushrooms sauce/ parmesan / pork sirloin

Polish noodles / white cheese / baco / fried cabbage 

* - kody alergenów - na ostatniej stronie / allergen codes

Rosołek z kluseczkami

9 zł

Fileciki z kurczaka w panierce / frytki / mini marchewka / ketchup (1,3,7,10)
 

17 zł 

Spaghetti bolognese (1,3,10*)

17 zł 

 (1, 3, 9*)
Broth with noodles

Chicken nuggets/ fries/ mini carrots / ketchup

Spaghetti bolognese

Espresso 8 zł 

Kawa czarna / biała -  9 zł

Cappuccino 12 zł 

Latte 14 zł 

Latte smakowe - 15 zł 

Herbata -  Higher Living ( english breakfast/ earl grey/ zielona

/ biała z truskawką) 8 zł 

Herbaciany grzaniec z malinami/ pomarańczą/ goździkami/ imbirem 

 14 zł 

Gorąca czekolada 

12 zł 

Coffee black / white

Flavoured latte 

Tea

Tea with raspberries / orange / cloves / ginger

Hot chocolate 

Brownie z lodami śmietankowymi  (1,3,7*)

15 zł 

Sorbet pomarańczowy / lody czekoladowe / beza / krem z mascarpone (3,7*)

15 zł 

Szarlotka na kruchym cieście podana na ciepło / lody śmietankowe (1,3,7*)
 

15 zł 

Brownie with ice cream

Orange sorbet / chocolate ice cream / mascarpone cream

Apple Pie / ice cream

* - kody alergenów - na ostatniej stronie / allergen codes

Woda gazowana / niegazowana - 300 ml  5 zł 

Woda gazowana/ niegazowana -   700 ml  10 zł 

Coca cola/ fanta / sprite / tonic kinley 250 ml 6 zł 

Naturalne soki tłoczone - 500 ml 9 zł 

Naturalne soki tłoczone - 250 ml 5 zł 

Lemoniada cytrusowa - 300 ml - 7 zł / 1 l - 15 zł  

Sparkling / still water 

 Sparkling/ still water

Pressed fruit juice 

Pressed fruit juice 

Lemonade 

PRZYSTAWKI 
 STARTERS

ZUPY
SOUPS

SALATY
SALADS

MAIN DISHES
DANIA GLOWNE

FOR KIDS
MENU  DLA DZIECI

DESERY
DESSERTS

 HOT DRINKS

NAPOJE GORACE

COLD DRINKS

ZIMNE NAPOJE


