NEW

MENU
KĘTY, RYNEK (8)

PRZYSTAWKA / Starter
Tatar doprawiony przez kucharzy z marynowanymi borowikami i anchois

49,00 zł

Chef’s steak tartar with spicy marinated wild mushrooms and anchovy

Łosoś palony w sianie na carpaccio z pieczonego buraka

25,00 zł

Backed beetroot carpaccio with hay- smoked salmon

ZUPA / Soup
Barszcz z krokietem

14,00 zł

Clear beetroot borsht with a croquette

Krem z pomidorów z mozzarellą

15,00 zł

Cream of tomato soup with mozzarella

Zupa vege – pytaj obsługę
Vege soup – ask the staff

Rosół z kury i woła z domowym makaronem / w weekendy

12,00 zł

Tasty hearty chicken and beef soup with home- made pasta

SAŁATKA / Salad
Z grillowanym kurczakiem i sosem winegret

28,00 zł

Grilled chicken salad with vinaigrette sauce

Z falafelem z buraka i musem z mango

35,00 zł

Salad with beetroot falafel and mango mousse

WŁOSKA ROBOTA / Italian job
Pietruszkowe fettuccine z wołowiną i warzywami

39,00 zł

Parsley fettuccine with beef and vegetables

Pietruszkowe fettuccine z krewetkami

45,00 zł

Parsley fettuccine with shrimps

SZEF KUCHNI POLECA / Chef’s choice
Polędwiczka wieprzowa z boczkiem, kluskami gnocchi i sosem borowikowym

42,00 zł

Pork tenderloin with bacon, gnocchi dumplings and boletus sauce

Stek z polędwicy wołowej z ziemniakami pieczonymi w mundurkach
z masłem czosnkowym, bukietem sałat i sosem pieprzowym

78,00 zł

Beef tenderloin steak with garlic butter baked potatoes, salad mix and pepper sauce

Policzki wołowe podane z puree z ziemniaków i marchewką glazurowaną

41,00 zł

Beef cheeks with mashed potatoes and glazed carrot

Halibut z kaszą bulgur z podgrzybkiem, cebulą marynowaną i musem z dyni

52,00 zł

Halibut with bulgur groats and boletus mushrooms, marinated onions and pumpkin mousse

DANIE GŁÓWNE / Main dish
Kotlet schabowy, smażony na smalcu z puree z ziemniaków oraz mizerią

30,00 zł

Traditional lard-fried pork chop with mashed potatoes and cucumber salad

Kotlet de volaille podany z frytkami oraz sałatką z buraczków i jabłka

28,00 zł

Chicken Kiev served with french fries and beetroot and apple salad

Golonka “po beskidzku‘’

45,00 zł

Beer-stewed pork knuckle with assorted vegetables

Burger z szarpaną wieprzowiną / Pulled pork burger

25,00 zł

Pierogi ze szpinakiem

20,00 zł

Dumplings with spinach

DESER / Dessert
Fondant czekoladowy z lodami waniliowymi

23,00 zł

Chocolatte fondant with a blob of vanilla ice cream

Szarlotka u nas wypiekana podana na ciepło z lodami

18,00 zł

Apple pie baked at Rycerska served warm with ice cream

PIZZA

32 cm

42 cm

1. Margherita

24,00 zł

31,00 zł

2. Salami

27,00 zł

36,00 zł

25,00 zł

35,00 zł

29,00 zł

36,00 zł

30,00 zł

38,00 zł

29,00 zł

39,00 zł

29,00 zł

38,00 zł

32,00 zł

40,00 zł

29,00 zł

38,00 zł

33,00 zł

40,00 zł

(salami, cebula) / (salami, onion)

3. Veneziana
(salami, pieczarki) / (salami, mushrooms)

4. Capriciosa
(szynka, pieczarki) / (ham, mushrooms)

5. Pepperoni
(salami, cebula, pepperoni, oliwki) / (salami, onion, pepperoni, olives)

6. Domowa / Home-style
(salami, bekon, szynka, cebula) / (salami, bacon, ham, onion)

7. Farmerska / Farmer’s
(kurczak, kukurydza) / (chicken, sweet corn)

8. Quatro fromaggi
(parmezan, brie, rokfor) / (parmesan, brie, roquefort)

9. Hawajska / Hawaiian
(szynka, ananas, brzoskwinia) / (ham, pineapple, peach)

10. Chicken broccoli

(kurczak, brokuły, papryka, kukurydza) / (chicken, broccoli, pepper, sweet corn)

11. Wegetariana / Vegetarian

27,00 zł

37,00 zł

(pieczarki, pomidor, cebula, papryka, kukurydza)/ (mushrooms, tomato, onion, pepper, sweet corn)

12. Pizza Szefa / Cherf’s pizza

39,00 zł

49,00 zł

(serek Almette, jajko, pomidor, cebulka zielona) / (cottage cheese, egg, tomato, green onion)

13. Pera e gorgonzola / Pear and gorgonzola cheese
(gruszka, gorgonzola) / (pear, gorgonzola)

39,00 zł

47,00 zł

14. Al Capone

36,00 zł

----------

tę pizzę serwujemy na cienkim cieście / served with thin dough only
(szynka parmeńska, pomidory suszone, biała mozzarella, rukola, oliwki zielone, bazylia) /
(prosciutto, dried tomatoes, white mozzarella, rucola, green olives, basil)

15. Bianca

25,00 zł

----------

tę pizzę serwujemy na cienkim cieście / served with thin dough only
(biała mozzarella, świeże zioła, oliwa z oliwek) / (white mozzarella, fresh herbs, olive oil)
RESTAURACJA CZYNNA
NIEDZ - CZW. 12:00 – 21:30
(ZAMÓWIENIA DO 21:00)
PT- SOB 12:00 – 22:00
(ZAMÓWIENIA DO 21:30)

PIWNICA RYCERSKA
RYNEK 8, KĘTY
33 845 25 95
33 875 06 80
poczta@rycerska.pl
www.rycerska.pl

MENU DLA DZIECI
NALEŚNIKI Z NUTELLĄ I BITĄ ŚMIETANĄ 15 zł
FILECIKI W PŁATKACH KUKURYDZIANYCH Z
FRYTKAMI I SURÓWKĄ Z MARCHEWKI 25 zł

