W Mchu i Paproci

W Mchu i Paproci
Szefowa Kuchni Poleca
Naleśniki kukurydziane

32,00 zł

								

ser feta, twaróg, suszone pomidory, czosnek niedźwiedzi, sos ze świeżych pomidorów

32,00 zł

Naleśniki gryczane
szpinak, suszone pomidory, ser feta, sos beszamelowy

40,00 zł

Kotlet bacy z oscypkami 									
ziemniaki opiekane z rozmarynem, zestaw surówek

Przekąski
Zimne
Śledź w śmietanie										

15,00 zł

Pajda chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym						

10,00 zł

Ciepłe
Liście szpinaku zapiekane z parmezanem, pieczywo

16,00 zł

Oscypki grillowane (4 szt.) z żurawiną i grzanką 					

25,00 zł

- dania wegetariańskie

W Mchu i Paproci
Zupy
16,00 zł

Rosół drobiowy										
z makaronem

20,00 zł

Rosół drobiowy								
z kołdunami

Barszcz czerwony solo									

10,00 zł

Zupa pomidorowa

20,00 zł

z kluseczkami

25,00 zł

Żurek								
z jajkiem i białą kiełbasą

25,00 zł

War ze zlepieńcami										
zupa łemkowska z kiszonej kapusty, ze zlepieńcami mięsnymi

20,00 zł

Krem dyniowy z imbirem 									
podawany z grzanką z żółtym serem

22,00 zł

Krem paprykowy 										
podawany z grzanką z masłem czosnkowym

Sałatki
Sałatka z melonem i rukolą 								

30,00 zł

rukola, melon, pomidorki koktajlowe, biała mozzarella, ziarna słonecznika, orzechy,
sos winegret na prawdziwym miodzie

Sałatka z marynowanym kurczakiem					

35,00 zł

kurczak marynowany, sałata lodowa, pomidorki koktajlowe, ogórek, papryka, prażone migdały,
dressing ziołowy

Sałatka z kozim serem 									
sałata lodowa, kozi ser, winogrona, kuskus, prażony słonecznik, orzechy, dressing ziołowy
Wszystkie sałatki podajemy z chrupiącym pieczywem

- dania wegetariańskie

33,00 zł

W Mchu i Paproci
Dania Główne
Kotlet de volaille										

40,00 zł

frytki, zestaw surówek							

Pieczona pierś z kurczaka w sosie warzywnym		

40,00 zł

kasza pęczak duszona w śmietanie, sałata lodowa ze świeżymi warzywami, dressing

Filet z indyka w migdałowej panierce							

38,00 zł

ziemniaki z koperkiem, zestaw surówek

Filet z kurczaczka panierowany								

34,00 zł

ziemniaki z koperkiem, zestaw surówek

Kotlet schabowy 										

34,00 zł

ziemniaki z wody, kapusta zasmażana

Polędwiczki wieprzowe w sosie borowikowym

45,00 zł

kopytka, zestaw surówek						

Stek z polędwicy wołowej w sosie pieprzowym

55,00 zł

ziemniaki opiekane, zestaw surówek

Dorsz grillowany										

40,00 zł

ziemniaki z koperkiem, sos porowy, sałata lodowa ze świeżymi warzywami, dressing

Pstrąg z grilla 										
frytki, bukiet warzyw

By było tak jak się lubi, każdy dodatek można wymienić na ziemniaki lub frytki

50,00 zł

W Mchu i Paproci
Makarony, pierogi...
Makaron z grillowanym kurczakiem

30,00 zł

sos szpinakowo-czosnkowy, ser brie, prażone ziarna sezamu

Makaron Casarecce z pesto alla genovese

28,00 zł

pesto bazyliowe, suszone pomidory, oliwa, parmezan

Placki ziemniaczane

20,00 zł

ze śmietaną

Placki po zbójnicku

35,00 zł

z gulaszem wieprzowym, zestaw surówek

Pierogi z kaszą gryczaną i twarogiem

25,00 zł

Pierogi wschodnie

25,00 zł

Pierogi z mięsem

27,00 zł

Pierogi z jagodami

23,00 zł

Kopytka ze szpinakiem

25,00 zł

*kopytka orkiszowe + 2 zł

Naleśniki z serem

23,00 zł

Knedle ze śliwkami na miodzie

23,00 zł

- dania wegetariańskie
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Desery
Szarlotka na ciepło

22,00 zł

z bitą śmietaną

Szarlotka „na całego”

28,00 zł

z lodami rzemieślniczymi „Florencja„ i polewą sezonowa

Ciasto „W Mchu i Paproci”

23,00 zł

Biszkopt, krem waniliowy, mus malinowy

Deser lodowy

28,00 zł

3 gałki lodów rzemieślniczych „Florencja„ , owoce, polewa

Dodatki
Ziemniaki z wody

8,00 zł

Frytki

11,00 zł

Bukiet jarzyn z wody

11,00 zł

Mizeria ze śmietaną

9,00 zł

Pieczywo

4,00 zł
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Napoje
Polecamy:
Herbata „smak lata”

200 ml

15,00 zł

250 ml

15,00 zł

200 ml

9,00 zł

Kawa czarna

180 ml

12,00 zł

Espresso

80 ml

12,00 zł

Cappuccino

200 ml

12,00 zł

250 ml

15,00 zł

Kawa rozpuszczalna, parzona

200 ml

10,00 zł

Czekolada na gorąco

150 ml

15,00 zł

150 ml

15,00 zł

500 ml

19,00 zł

200 ml

18,00 zł

200 ml

18,00 zł

z owocami cytrusowymi i sokiem malinowym

Kawa z nutą orientu
Latte z miodem i kardamonem

Napoje ciepłe:
Herbata
Pure Leaf - różne rodzaje

mleczna

Czekolada na gorąco
deserowa z chili

Coś na rozgrzanie...
Grzane piwo drwala
miód, cynamon, goździki, imbir, anyż i nie tylko

Grzane wino
Sok z pomarańczy, cynamon, goździki, domowa wiśniówka

Hot buttered rum
Gorący drink na bazie ciemnego rumu, soku jabłkowego , korzeni
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Napoje
Napoje zimne:
Coca cola, fanta, sprite, tonic

250 ml

9,90 zł

Fritz - kola

330 ml

12,00 zł

Soki Tłoczone Rembowscy

250 ml

9,00 zł

Woda „Piwniczanka”

330 ml

5,00 zł

Kawa mrożona

250 ml

18,00 zł

pomarańczowy, jabłkowy, ...

Piwa:
Żywiec lane małe

0,3 l

9,00 zł

Żywiec lane duże

0,5 l

11,00 zł

Heineken

0,5 l

13,00 zł

Desperados

0,4 l

12,00 zł

Gazda Marcowe

330 ml

13,00 zł

Krasa Weizen

330 ml

13,00 zł

Chmyz Pils

330 ml

13,00 zł

Upir Dunkel

330 ml

13,00 zł

Kaduk Podwójny Koźlak

330 ml

15,00 zł

Kicarz Koźlak

330 ml

15,00 zł

Sędek IPA

330 ml

17,00 zł

Piwa rzemieślnicze „Trzy korony
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Menu dziecięce
Rosół z makaronem

10,00 zł

Pomidorowa z kluseczkami

12,00 zł

Filecik z kurczaka panierowany

20,00 zł

Kopytka z masłem i cukrem

12,00 zł

Pierogi z truskawkami 6 szt.

12,00 zł

Pierogi z jagodami 6 szt.

12,00 zł

Naleśnik z serem i bitą śmietaną

12,00 zł

z ziemniakami oraz surówką z marchewki i jabłka
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Nowości

Pigwoniada

9,00 zł

napój na bazie owoców z pigwowca japońskiego

Aperol Spritz
napój na bazie owoców z pigwowca japońskiego

390ml

29,00 zł

