PRZYSTAWKI

MENU
47 zł

42 zł

35 zł
21 zł

ZUPY
Tradycyjny rosół z makaronem
Żurek z jajkiem serwowany z pieczywem

15 zł

Zupa pomidorowa z makaronem
Krem czosnkowy
Zupa dnia

15 zł
15 zł
12 zł

15 zł

CZARNE DANIA
Czarny burger wołowy podany z bekonem,
suszonymi pomidorami, piklami i sosem barbecue
Czarny makaron z krewetkami tygrysimi
podany z cukinią, pieczarkami oraz imbirem
Czarny makaron wegetariański
podany z cukinią, pieczarkami oraz imbirem

46 zł
46 zł

Sałata z panierowanymi krewetkami
podana z marchewką, filetowanym grejpfrutem,
pomidorkami koktajlowymi, sosem winegret
oraz grzankami
Mix sałat z ogórkiem, pomidorami, papryką
prażonym słonecznikiem, sezamem, sosem winegret
klasycznym lub koperkowym z dodatkiem do wyboru:
Grillowany łosoś
Krewetki smażone na maśle
Grillowany filet z kurczaka

49 zł
47 zł
39 zł

32 zł

Pstrąg tęczowy
53 zł
pieczony z czosnkiem i rozmarynem, podany z pieczonymi
ziemniaczkami oraz surówką z kiszonej kapusty
Delikatne polędwiczki wieprzowe
47 zł
w sosie grzybowym podane z kluskami śląskimi
i z mixem sałat
Filet z kurczaka sous vide
43 zł
podany z grillowanymi warzywami, muśnięty
sosem z dodatkiem zielonego pieprzu
Wołowy burger z bekonem podany z warzywami,
56 zł
sosem czosnkowym oraz krążkami cebulowymi
Wołowy burger z kozim serem
49 zł
oraz chutney z czerwonej cebuli

13 zł

150g / 9 zł
150g / 9 zł
150g / 4 zł

GLUTEN

ORZECHY

SEZAM

SOJA

JAJA

OWOCE MORZA

RYBY

Makaron ryżowy z krewetkami tygrysimi
w maślanym sosie czosnkowo-ziołowym
Tradycyjny kotlet schabowy z kostką
podany z zasmażaną kapustą oraz pieczonymi
ziemniaczkami z rozmarynem
Gulasz z polędwiczki wieprzowej z sosem z
pomidorów pelati, papryką oraz pieczywem
Domowe pierogi ruskie lub z mięsem – 8 szt.
Cepeliny z mięsem okraszone boczkiem
podane z surówką z kiszonej kapusty

56 zł
46 zł

Pizza po polsku
Sos pomidorowy, ser mozzarella, pieczarki,
szynka, cebula, oliwki, oregano

36 zł

Pizza Szpinak
Sos pomidorowy, ser mozzarella, pieczarki,
szpinak, ser feta, oregano

32 zł

Pizza Carbonara
Sos czosnkowy, ser mozzarella,
boczek, czosnek, oregano

28 zł

Earl Grey Blue
Gunpowder Green

Pizza Margarita
Sos pomidorowy, ser mozzarella, oregano

21 zł

Peppermint Green

SOSY

4 zł

Pomidorowy / czosnkowy

25 zł

DODATKI

29 zł

Mięsne / Ser
Warzywne

23 zł
19 zł
17 zł
17 zł

10 zł
16 zł

HERBATY RICHMONT
400ml - 14 zł

21 zł

Forest Fruits
Mexican Dream
Raspberry Pear

ZIMNE NAPOJE

Pepsi / Pepsi Max
Mirinda / Schweppes / 7up
Lipton Ice Tea (Lemon, Peach)
Sok Toma
jabłkowy, pomarańczowy, czarna porzeczka,

200ml - 9 zł
200ml - 9 zł
200ml - 9 zł
200ml - 9 zł

Świeżo wyciskany sok
pomarańczowy lub grejpfrutowy

300ml - 15 zł

Woda mineralna Cisowianka
niegazowana, gazowana, perlage

300ml - 8 zł
700ml - 12 zł

PIWO

12 zł
PIWO LANE

NAPOJE GORĄCE

Kozel Jasny

21 zł

Napar z malin ze śliwowicą
śliwowica, maliny, miód, imbir, goździki, pomarańcze
22 zł

14 zł
14 zł
14 zł
12 zł
12 zł

Green Jasmine

Puchar lodów z sezonowymi owocami
18 zł
3 gałki lodów- truskawka, wanilia, czekolada, owoce, bita śmietana
Puszysty sernik
18 zł
z sosem malinowym i kawałkami białej czekolady
Szarlotka na ciepło
18 zł
z gałką lodów waniliowych i bitą śmietaną

Ciasto dnia

Kawa czarna
Kawa biała
Espresso
Czekolada na gorąco Univerciok
mleczna, orzechowa, migdałowo-kokosowa, biała

Ceylon Gold

5 zł
4 zł

Beza Pavlova z sezonowymi owocami

19 zł

Latte macchiato
Espresso doppio

39 zł

29 zł

11 zł
11 zł
21 zł

KAWY CELLINI
Cappuccino

Pizza Cacciatore
Sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka,
kukurydza, pieczarki, salami, oregano

DESERY

Rosołek z makaronem
Pomidorowa z makaronem
Panierowany filet z kurczaka z frytkami i
słodką surówką z marchewki
Pizza Margarita dla dzieci 16cm
Spaghetti Bolognese
Spaghetti Neapolitana
Kopytka z sosem truskawkowym
Naleśniki na słodko
(z dżemem lub serkiem waniliowym lub
nutellą lub owocami z bitą śmietaną)
Mini burger z panierowanym filetem z
kurczaka, podany z piklami, serem cheddar,
ketchupem i majonezem

www.facebook.com/czarnykamien

32 CM

42 zł
Pizza po włosku
Sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka dojrzewająca,
pomidory koktailowe, rukola, parmezan, oregano

Napar z malin

13 zł

maliny, miód, imbir, goździki, pomarańcze
Wino grzane z pomarańczą i goździkami

MENU LETNIE

DODATKI
Mix sałat z dodatkiem pomidora, ogórka,
papryki i cebuli podany z klasycznym
sosem winegret
Frytki zwykłe lub belgijskie
Kluski śląskie lub kopytka
Ziemniaki z wody lub pieczone

PIZZA

MENU DLA DZIECI

49 zł

SELER

www.instagram.com/czarnykamien

www.czarny-kamien.pl

31 zł

SAŁATY

MLEKO

* Z DBAŁOŚCI O NASZYCH GOŚCI, WSZYSTKIE DANIA PRZYGOTOWANE SĄ NA ŚWIEŻO. CZAS OCZEKIWANIA OK. 40 MINUT

DANIA GŁÓWNE

Krewetki maślane (10 szt.) przygotowane
z odrobiną świeżej pietruszki i czosnku,
polane miodem i białym winem, podawane z grzankami
Tatar wołowy podany z marynowanym
podgrzybkiem, siekanym ogórkiem kiszonym oraz
cebulką, serwowany z pieczywem
Grillowane oscypki (4 szt.) podane
z jabłkiem oraz żurawiną
Sezonowa bruschetta (3 szt.)
z pomidorami lub szpinakiem

Sałata z marynowanego buraka i jabłka
podana z Karkonoskim Oscypkiem, roszponką i
orzechami

WEGETARIAŃSKIE

Chłodnik z buraków
Roladka drobiowa ze szparagami, szynką dojrzewającą podana
z kluskami szpinakowymi oraz sosem serowym lazur
Kluseczki szpinakowe z serowym sosem lazur
Sałatka z arbuzem, grillowanym serem halloumi, pomarańczą i
czarnymi oliwkami

15 zł
41 zł
24 zł
32 zł

12 zł

PIWO BUTELKOWE
Kozel Ciemny

500ml - 13 zł
300ml - 10 zł
500ml - 13 zł

Lwówek Książęce

500ml - 13 zł

Miłosław Niefiltrowany

500ml - 13 zł

Miłosław Pilzner
Rohozec Skalak 11% Ekst.

500ml - 13 zł
500ml - 10 zł

Rohozec Dvanactka 12% Ekst.

500ml - 10 zł
330ml - 13 zł

Piwo belgijskie - Grimbergen Blonde
PIWO BEZALKOHOLOWE
Rohozec Nealko

500ml - 9 zł

