
Alkohole
Szeroki wybór polskich
piw 500ml £4.45
Corona 330ml £4.45
Desperados 330ml £4.45
Cider 568ml £4.95
Wino 750ml £18.95
Lampka 175ml £4.75
Lampka 250ml £5.75
Wódka polska
25ml £3.45
50ml £4.45

Masz ochotę na koktajl?
Zapytaj obsługę o
dzisiejszą ofertę!

Zimne napoje
Coca-cola, Sprite, Fanta
33oml £ 3.25
Sok jabłkowy/
pomarańczowy
285ml £3.25
568ml £3.75
Tymbark 250ml £2.45
Kubuś 300ml £2.45
J2O 275ml £3.75
Woda mineralna
330ml £2.25
Lipton Ice Tea 500ml £3.45
Red Bull £3.95

Napoje gorące
Herbata £2.75
Herbaty owocowe £3.25
Herbata z prądem £4.85
Kawa biała/ czarna £3.25
Cappuccino/ latte £4.75

Szarlotka £4.95 -serwowana na gorąco z lodami
waniliowymi i bitą śmietaną

Sernik wiedeński £4.95 - delikatny i puszysty, podawany
z jagodami w syropie i bitą śmietaną

Ciasto czekoladowe £4.95 - biszkopt kakaowy zalany
gęstym sosem czekoladowym podawany na gorąco z
lodami waniliowymi i bitą śmietaną

Lody waniliowe £4.95 - Trzy gałki klasycznych lodów
podawane z jagodami w syropie i bitą śmietaną

Gołąbki £11.95 -faszerowane ryżem i warzywami liście
kapusty w sosie pomidorowym podawane z tłuczonymi lub
młodymi ziemniakami i bukietem surówek

Placki ziemniaczane £11.95 - Chrupiące placki z
gulaszem sojowym z warzywami, podawane z bukietem
surówek

Pieczarki czosnkowe £10.95 - podsmażane na oliwie z
czosnkiem podawane z młodymi ziemniakami i bukietem
surówek

Zupa £5.45 - zapytaj obsługę o dzisiejszy wybór zup
wegańskich

Deser�

Napoje

Opcje wegańskie

Pierogi
£10.75 Tradycyjne pierogi robione na miejscu , z
aromatycznym nadzieniem wieprzowym lub ruskie
podawane ze smażoną cebulką

Dodaj boczek za jedyne £1.00

Dania główne
*dania podawane z tłuczonymi ziemniakami, ryżem, młodymi ziemniakami
lub z frytkami oraz z zieloną sałatką lub bukietem surówek

Kotlet schabowy* £12.95 - polski klasyk w złocistej panierce

Kotlet schabowy po góralsku* £13.95 - tradycyjny schabowy zapiekany z
serem i pieczarkami

Kotlety mielone* £10.95 - domowe, pachnące kotlety z wieprzowiny
smażone w panierce,
Zamów do nich kremowy sos pieczarkowy za £1.50

Karkówka* £13.95 - soczyste, delikatne mięso duszone z karmelizowaną
cebulą i czosnkiem

Stek z polędwicy wołowej* £16.95 - grillowany tak jak lubisz,,doprawiony
grubomielonym czarnym pieprzem i solą morską, podawany z kremowym
sosem pieczarkowym

XL Mix Grill* £20.95 - , soczysty filet z kurczaka w maśle czosnkowym,
schab, mini stek z polędwicy wołowej oraz wędzona kiełbasa podawane z
musztardą i sosem barbecue

Kopytka - delikatne domowe kluski, podawane z bukietem surowek oraz z:
Pikantnym gulaszem wołowym £12.95
Kremowym sosem pieczarkowym £10.95

Kurczak po myśliwsku* £13.95 - soczysty, grillowany filet z kurczaka w
sosie barbecue przykryty grillowanym boczkiem i serem Cheddar

Kurczak w panierce* £12.95 - filet smażony w złocistej panierce

Devolaille* £13.95 - panierowany, smażony filet z kurczaka nadziewany
pieczarkami i serem

Kurczak z grilla* £12.95 - aromatyczny filet w domowej marynacie
grillowany na maśle czosnkowym

Grillowany łosoś* £14.95 - soczysty, delikatny filet z masłem cytrynowo-
ziołowym, podawany z zielonym groszkiem i cytryną

Sałatka grecka £8.95 -przygotowywany na zamówienie mix sałat,
pomidorki, ogórek, oliwki, czerwona cebulka i kremowy ser feta z miodowo-
ziołowym dressingiem
Dodaj grillowany filet z kurczaka za £3.50

Placki ziemniaczane - tradycyjne, chrupiące placki podawane z:
Pikantnym gulaszem wołowym 'po węgiersku' £12.95
Kremowym sosem pieczarkowym £10.95

Dodatki
Frytki £3.45
Frytki z serem £3.95
Pikantne frytki po meksykańsku £3.95
Kremowy sos pieczarkowy £2.75
Pieczywo z masłem £1.95
Mizeria £3.75
Sos czosnkowy £0.95

- Poinformuj nas jeśli masz jakieś alergie
pokarmowe!

Restauracja Full Plate KARTA DAŃ
Przystawki
Pieczarki czosnkowe £6.45 - smażone w złocistej
panierce z masłem czosnkowo- ziołowym, podawane
ze świeżą sałatką i kremowym sosem czosnkowym

Pierogi £6.45 - domowe pierogi z mięsem
wieprzowym lub ruskie podawane ze smażoną
cebulką i masłem

Pieczywo czosnkowe £5.45 - chrupiące pajdy chleba
z aromatycznym masłem czosnkowym podawane ze
świeżą sałatką (+ ser £ 1.00)

Mini filety z kurczaka £7.45 - w domowej marynacie,
smażone w złocistej panierce, serwowane ze świeżą
sałatką oraz sosem barbecue

Żurek £6.45 - specjalność polskiej kuchni z
wędzoną kiełbasą, boczkiem, grzybami oraz z
jajkiem, podawany z pieczywem

Rosół £5.45 - tradycyjny rosół królewski na drobiu i
wołowinie podawany z makaronem

Zupa dnia £5.45 - sprawdź naszą tablicę specjałów
lub zapytaj obsługę o dzisiejszą ofertę


