PRZYSTAWKI

MENU

ZUPY

CZARNE DANIA

15 zł
15 zł
15 zł
12 zł

Łosoś podany z pieczonymi ziemniaczkami,
49 zł
majonezem szczypiorkowym według własnej receptury
oraz salsą z czarnych oliwek
41 zł
Czarny makaron z krewetkami
podany z cukinią, pieczarkami, koprem włoskim oraz imbirem

51 zł
Zielona sałatka z batatami
z soczystym filetem z kurczaka sous vide lub
grillowanym tofu (szpinak baby, rukola awokado,
granat, orzechy nerkowca, owocowy dressing)
39 zł
Sałata z panierowanymi krewetkami
podana z mixem sałat, marchewką,
filetowanym grejpfrutem, pomidorkami
koktajlowymi,autorskim sosem vinegrette oraz
grzankami
Sałata z grillowanym kurczakiem
33 zł
podana z mixem sałat, ogórkiem, pomidorem, papryką,
czerwoną cebulą, francuską musztardą, prażonym
ziarnem sezamu, autorskimi sosami vinegrette i sosem
musztardowym oraz grzankami

SELER

GLUTEN

ORZECHY

SEZAM

SOJA

JAJA

OWOCE MORZA

RYBY

www.facebook.com/czarnykamien

www.instagram.com/czarnykamien

www.czarny-kamien.pl

PIZZA

KAWY KIMBO

32 CM

Delikatne polędwiczki wieprzowe
47 zł
w sosie grzybowym podane z kluskami śląskimi
i bukietem surówek
43 zł
Pstrąg tęczowy
pieczony z czosnkiem i rozmarynem, podany z pieczonymi
ziemniaczkami oraz surówką z kiszonej kapusty

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

31 zł

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

29 zł

Makaron ryżowy z krewetkami
w maślanym sosie czosnkowo-ziołowym
Tradycyjny kotlet schabowy z kostką
podany z zasmażaną kapustą oraz pieczonymi
ziemniaczkami z rozmarynem
Filet z kurczaka sous vide
w kremowym sosie serowo szpinakowym
podany z pieczonymi batatami i surówką dnia

27 zł

39 zł

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

27 zł

39 zł

Pizza Szpinak
Sos pomidorowy, ser mozzarella, pieczarki,
szpinak, ser feta, oregano
Pizza Carbonara
Sos czosnkowy, ser mozzarella,
boczek, czosnek, oregano

27 zł

Earl Grey Blue
Gunpowder Green

Pizza Margarita
Sos pomidorowy, ser mozzarella, oregano

21 zł

Peppermint Green

41 zł

Wołowy burger z sosem serowym z chilli
35 zł
podany z dużą ilością świeżych warzyw i frytkami belgijskimi
Domowe pierogi ruskie lub z mięsem – 8 szt.

21 zł

Czarny makaron wegetariański
31 zł
podany z cukinią, pieczarkami, koprem włoskim oraz imbirem

SAŁATY

MLEKO

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

DANIA GŁÓWNE

Krewetki maślane
(10szt)
47 zł
przygotowane z odrobiną świeżej pietruszki i czosnku,
polane miodem i białym winem, podawane z grzankami
41 zł
Tatar wołowy
podany z marynowanym maślakiem,
siekanym ogórkiem kiszonym oraz cebulką

Tradycyjny rosół z makaronem
Żurek z jajkiem
Zupa pomidorowa z makaronem lub ryżem
Zupa dnia

WEGETARIAŃSKIE

SOSY

Pomidorowy / czosnkowy

Cappuccino
Latte macchiato
Espresso doppio
Kawa czarna
Kawa biała
Espresso
Czekolada na gorąco Univerciok
mleczna, orzechowa, migdałowo-kokosowa, biała

Rosołek z makaronem
Pomidorowa z makaronem
Panierowany filet z kurczaka z frytkami i słodką
surówką z marchewki
Pizza dla dzieci 16cm

11 zł
11 zł
21 zł
19 zł

400ml - 14 zł

Ceylon Gold

Green Jasmine

3 zł

Forest Fruits
Mexican Dream
Raspberry Pear

ZIMNE NAPOJE

Pepsi / Pepsi Max
Mirinda / Schweppes / 7up
Puchar lodów z sezonowymi owocami
17 zł
Lipton Ice Tea (Lemon, Peach)
3 gałki lodów- truskawka, wanilia, czekolada, owoce, bita śmietana Sok Toma
Puszysty sernik
17 zł
jabłkowy, pomarańczowy, czarna porzeczka,
z sosem malinowym i kawałkami białej czekolady
grejpfrutowy, pomidorowy
Szarlotka na ciepło
17 zł
Świeżo wyciskany sok
z gałką lodów waniliowych i bitą śmietaną
pomarańczowy lub grejpfrutowy

Beza Pavlova z sezonowymi owocami

Ciasto dnia

21 zł

10 zł

Woda mineralna Cisowianka
niegazowana, gazowana, perlage

SNACK BAR
Paluszki / Orzeszki ziemne

10 zł
16 zł

HERBATY RICHMONT

DESERY

MENU DLA DZIECI

14 zł
14 zł
14 zł
12 zł
12 zł

200ml - 7 zł

300ml - 15 zł
300ml - 6 zł
700ml - 9 zł

PIWO

70g / 140g - 8/11 zł

Piwo belgijskie - Grimbergen Blonde

330ml - 11 zł

PIWO LANE

MENU LETNIE

Kozel Jasny

500ml - 12 zł
300ml - 9 zł

Delikatny krem ze szparagów podany z grzankami czosnkowymi

17 zł

Tagliatelle z zielonymi szpragami
podane z szynką parmeńską i płatkami parmezanu

PIWO BUTELKOWE
Kozel Ciemny

500ml - 9 zł

41 zł

Lwówek Książęce

500ml - 9 zł

Grillowany ser halloumi
podany na liściach szpinaku i rukoli z gruszką, dodatkiem
orzechów włoskich i musztardowego sosu vinegrette

39 zł

Miłosław Niefiltrowany

500ml - 9 zł

Miłosław Pilzner
Rohozec Skalak 11% Ekst.

500ml - 9 zł
500ml - 7 zł

15 zł

Rohozec Dvanactka 12% Ekst.

Orzeźwiający sorbet truskawkowo-miętowy

500ml - 7 zł

PIWO BEZALKOHOLOWE
Rohozec Nealko

500ml - 7 zł

