PIZZA
Z WŁOSKIEGO PIECA OPALANEGO DREWNEM
CIASTO WYRABIANE Z MĄKI ferina di grano tipo “00” W OPARCIU O ORYGINALNĄ WŁOSKĄ
RECEPTURĘ, SERWUJEMY Z ORYGINALNYMI WŁOSKIMI SERAMI I DODATKAMI
PIZZA FROM ITALIAN WOOD-FIRED OVEN
DOUGHT MADE OF WHEAT FLOUR ferina di grno tipo “00” BASED ON ORIGINAL ITALIAN
CHEESES AND ADDITIONALS

PRZEKĄSKI
1. CHLEBEK FOCACCIA Sezam / Rozmaryn * 15zł
Sezam, papryczka peperoni, rukola / rozmaryn
Sezame, pepperoni, garden rocket / rosemary

2. MARGHERITA * 18zł
Sos pomidorowy, mozzarella, bazylia
Tomato sauce, mozzarella, basil

3. PROSCIUTTO COTTO * 25zł
Sos pomidorowy, mozzarella, prosciutto cotto, bazylia
Tomato sauce, mozzarella, prosciutto cotto, basil

4. SALAME PICCANTE * 25zł
Sos pomidorowy, mozzarella, salami picante, czarne oliwki
Tomato sauce, mozzarella, salami picante, black olives

5. FUNGHI E CIPOLLE * 28zł
Sos pomidorowy, mozzarella, mieszanka grzybów, cebula, prosciutto cotto
Tomato sauce, mozzarella, mix of mushrooms, onion, prosciutto cotto

6. QUATTRO FROMAGGI * 28zł
Sos pomidorowy, mieszanka serów: mozzarella, Italico,
Parmigiano-Reggiano
Tomato sauce, mix of cheeses: mozzarella, Italico, Parmigiano-Reggiano

7. ACUTO PAPRICA * 25zł
Sos pomidorowy, mozzarella, ostry mus paprykowy, bazylia
Tomato sauce, mozzarella, spicy paprika, basil
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MAKARONY/PASTA

21 zł

11. Spaghetti neapolitana
Makaron spaghetti, pasta pomidorowa, cebula, czosnek
Spaghetti neapolitana
Pasta, tomato passata, onion, garlic

12. Penne ze szpinakiem w kremowym sosie

21 zł

Makaron rurki, szpinak, cebula, czosnek, śmietana
Penne with spinach in creamy sauce
Pasta penne, spinach, onion, garlic, cream

13. Tagliatelle z kurczakiem w kremowym sosie 120g

25 zł

Makaron wstążki, filet z kurczaka, cebula, śmietana
Tagliatelle with chicken in creamy sauce
Pasta tagliatelle, chicken breats, onion, cream

14. Fettuccine

21 zł

Makaron wstążki, suszone pomidory, oliwa z oliwek, czosnek, bazylia, natka
pietruszki
Fettuccine
Pasta, dried tomatoes, olive oil, garlic, basil, parsley

15. Spaghetti bolognese 120g

23 zł

Makaron spaghetti, mięso wieprzowe,pasta pomidorowa, czosnek, cebula, bazylia,
oregano
Spaghetti bolognese
Pasta, pork, tomato passata, garlic, onion, basil, oregano
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16. Bruschetta skropiona oliwą z siekanymi pomidorami 2szt.

12 zł

Bułka, pomidory, oliwa z oliwek, bazylia
Bruschetta with tomatoes 2 pcs.
Roll, tomatoes, olive oil, basil

17. Bruschetta skropiona oliwą z siekanymi pomidorami, pleśniowym
serem i awokado 2 szt.

14 zł

Bułka, pomidory, ser pleśniowy, awokado, oliwa z oliwek, bazylia
Bruschetta with blue cheese, tomatoes and avocado
Roll, tomatoes, blue cheese, avocado, olive oil, basil

14 zł

18. Sałatka caprese
Pomidor, mozzarella, oliwa z oliwek, bazylia
Caprese salad
Tomato, mozzarella, olive oil, basil

19. Sałatka grecka

20 zł

Sałata lodowa, pomidor, ogórek, oliwki, cebula, ser feta, sos vinegrette
Greek salad
Iceberg lettuce, tomato, cucomber, olives, onion, feta cheese, vinaigrette

20. Sałatka vera

23 zł

150g

Grilowany filet z kurczaka, mix sałat, pieprz marynowany, suszone pomidory, oliwki,
migdały
Vera salad
Grilled chicken filet, mix of salads, marinated pepper, sun-dried tomatoes, olives, almonds

21. Tradycyjny śledzik w oleju z cebulką i ogórkiem kiszonym

9 zł

Śledź, cebula, ogórek kiszony,oliwa z oliwek
Herring with onion and pickled cucumber in olive oil
Herring, onion, pickled cucomber, olive oil
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ZUPY/SOUPS/SUPPEN

22. Klarowny rosół z makaronem domowym

250ml

8 zł

Włoszczyzna, mięso drobiowe, makaron
Chicken soup home-made with noodles
Root vegetables, poultry meat, noodles

23. Pomidorowa

250ml

9 zł

Pomidory, włoszczyzna, makaron domowy /ryż
Tomato soup
Tomatoes, root vegetables, noodles home-made / rice

24. Krem z bakłażana z kleksem kwaśnego jogurtu i prażonymi migdałami 12 zł
Bakłażan, włoszczyzna, jogurt naturalny, migdały
Cream soup of aubergine
Aubergine, root vegetables, natural yoghurt, almonds

25. Gulaszowa po węgiersku

250ml

18 zł

300ml

Mięso wieprzowe, wołowe, papryka, fasola, pieczarki, pomidory
Goulash soup
Pork, beef, paprika, beans, muhrooms, tomatoes

26. Flaki wołowe z warzywami po polsku

300ml

18 zł

Mięso wołowe, włoszczyzna
Guts with vegetables
Beef, root vegetables

27. Barszczyk czerwony z krokietem

250ml

18 zł

Barszcz, kapusta, pieczarki, mleko, mąka, jajko
Beetroot soup with croquet
Beetroot, cabbage, mushrooms, milk, flour, eggs

28. Żurek z białą kiełbasą

300ml

18 zł

Zakwas żytni, biała kiełbasa, boczek, cebula, czosnek, śmietana, jajko
Soup with white sausage
Rye sourdough, white sausage, bacon, onion, garlic, cream, egg
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DANIA GŁÓWNE - ZESTAWY / MAIN COURSES - SETS

29. Kieszonki z fileta drobiowego faszerowane szpinakiem i żółtym
Serem 200g

29 zł

Filet z kurczaka, szpinak, ser żółty, frytki, pomidor, mix sałat, sos vinegrette
Chicken breast stuffed witch spinach and hard cheese
Chicken fillet, spinach, hard cheese, chips, tomato, mix of salads, vinaigrette

30. Schab grillowany z mozarellą

150g

30 zł

Schab wieprzowy, mozzarella, frytki, mix sałat, pomidor, sos vinegrette
Grilled pork chop with mozarella
Pork chop, mozzarella, chips, mix of salads, tomato, vinaigrette

31. Polędwiczka wieprzowa w sosie grzybowym

34 zł

200g

Polędwica wieprzowa, cebula, grzyby, śmietana, pieczone ziemniaki, pomidor,
mix sałat, sos vinegrette
Pork tenderloin in mushroom sauce
Pork tenderloin, onion, mushrooms, cream, baked potatoes, tomatoes,
mix of salads, vinaigrette

32. Stek wołowy z grilowanymi warzywami

300g

50 zł

Mięso wołowe, frytki, warzywa grillowane
Beef steak with grilled vegetables
Beef tenderloin, chips, grilled vegetables

33. Filet z kaczki w sosie słodko-kwaśnym z karmelizowaną pomarańczą 37 zł
Filet z kaczki, jabłka, pomarańcza, ziemniaki, czerwona kapusta
Duck fillet in sweet - sour sauce with caramelised orange
Fillet of duck, apples, oranges, potatoes, red cabbage
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DANIA MIĘSNE/DISHES WITH MEAT

34. Rumsztyk

200g

23 zł

Mięso wołowe mielone, cebula
Minced meat cutlet
Beef meat, onion

35. Kotlet schabowy tradycyjny

150g

18 zł

Schab, jajko, bułka tarta, mąka
Schnitzel
Pork chop, egg, flour, bread crumbs

36. Filet z piersi drobiowej w panierce z sezamem

200g

20 zł

Filet z kurczaka, jajko, mąka, bułka tarta, sezam
Chicken fillet with sesame crumb
Chicken filet, egg, flour, bread crumbs, sesame

37. Pierogi z mięsem

10szt

14 zł

Mięso wieprzowe, mąka, olej
Dumplings with meat
Pork, flour, oil

38. Gołąbki tradycyjne

14 zł

2szt

Kapusta, ryż, mięso wieprzowe
Cabbage rolls
Cabbage, rice, pork

39. Placek ziemniaczany po węgiersku

21 zł

75g

Placek ziemniaczany, gulasz wieprzowo - wołowy
Hungarian potato cake
Potato, cake, pork - beef goulash

40. Roladka wołowa w sosie pieczeniowym

200g

28 zł

Mięso wołowe, papryka, cebula, ogórek kiszony, boczek, mąka
Beef roulades in a roast sauce
Beef meat, pepper, onion, pickled cucumber, bacon, flour
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DANIA JARSKIE/VEGETARIAN DISHES/
VEGETARISCHES
glas-hotel.pl
41. Fasolka w pomidorach
300g

12 zł

Fasola, pomidory
Baked beans
Beans, tomato

42. Pierogi ruskie

12 zł

10szt

Mąka, ser, ziemniaki, cebula
Russian dumplings
Flour, cheese, potatoes, onion

43. Gołąbki jarskie

2szt

14 zł

Kapusta, pieczarki, ryż
Vegetarian cabbage rolls
Cabbage, mushrooms, rice

44. Pierogi z soczewicą

10szt

16 zł

Soczewica, cebula, mąka
Dumplings with lentils
Lentils, onion, flour
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DODATKI/EXTRAS

45. Ryż

150g

6 zł

Boiled rice

46. Ziemniaki

200g

6 zł

Boiled potatoes

47. Kasza kus kus

50g

6 zł

Kus kus

48. Kasza gryczana

150g

6 zł

Buckwheat

49. Frytki

6 zł

250g

Chips

50. Kluski śląskie

150g

6 zł

Ziemniaki, mąka
Silesian dumplings
Flour, tomatoes

51. Ziemniaki pieczone

250g

6 zł

200g

8 zł

Baked potatoes

52. Warzywa grilowane
grill vegetabless
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SURÓWKI/VEGETABLES

53. Surówka z czerwonych buraczków

150g

6 zł

Buraki, cebula, olej
Beets
Beets, onion, oil

54. Surówka z białej kapusty

150g

6 zł

Kapusta biała, marchew, cebula
White cabbage
White cabbage, carrot, onion

55. Surówka z marchewki z porem

150g

6 zł

Marchewka, por, majonez
Carrot with leek
Carrot, leek mayonnaise

56. Surówka z selera z rodzynkami i śmietaną

150g

6 zł

Seler, rodzynki, majonez, śmietana, cukier
Celery salad with raisins and cream
Celery, raisins, mayonnaise, cream, sugar

57. Bukiet surówek

250g

8 zł

Salads bouquet

58. Sałaty zielone z pomidorami i ogórkiem w sosie vinegrette

200g

8 zł

Sałata, pomidory, ogórek, sos vinegrette
Lattuce with tomatoes and cucumber in vinaigrette sauce
Lattuce, tomatoes, cucumber, vinegrette sauce
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DESERY/DESSERTS

59. Szarlotka na ciepło z lodami

12 zł

Szarlotka, lody, bita śmietana, krem czekoladowy
Hot apple pie with ice cream
Apple pie, ice cream, whipped cream, chocolate cream

8 zł

60. Malinowa rozkosz
Granola, jogurt naturalny, maliny w żelu
Raspberry delight
Granola, natural yoghurt, blended raspberries

61. Lody waniliowe z karmelizowanym bananem

14 zł

Lody, banan, cukier, krem czekoladowy
Vanillia ice cream with caramelized banana
Ice cream, banana, sugar, chocolate cream

62. Lody waniliowe z gorącym sosem malinowym

18 zł

Lody, bita śmietana, maliny
Vanillia ice cream with hotm raspberry sauce
Ice cream, whipped cream, raspberries

14 zł

63. Sernik z owocami
Sernik, owoce
Fruit cheesecake
Cheescake fruit

14 zł

64. Brownie na ciepło z lodami
Brownie, lody, krem czekoladowy
Hot brownie with ice cream
Brownie, ice cream, chcolate cream
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65. Coca cola 0,2l

5 zł

66. Coca cola 0,5l

6 zł

67. Fanta 0,2l

5 zł

68. Fanta 0,5l

6 zł

69. Sprite 0,2l

5 zł

70. Sprite 0,5l

6 zł

71. Pepsi 0,2l

5 zł

72. Pepsi 0,5l

6 zł

73. Sok owocowy 0,3l (fruit juice)

6 zł

74. Świeży sok z pomarańczy 0,2l (fruit juice)

10 zł

75. Woda mineralna (mineral water)

5 zł

76. Woda perrier source 0,33l

9 zł

77. Herbata (tea)

6 zł

78. Kawa Americano (coffee)

7 zł

79. Kawa Capuccino (coffee)

8 zł

80. Kawa Espresso (coffee)

7 zł

81. Kawa Latte (coffee)

9 zł

82. Lemoniada cytrynowa 0,3l (lemoniade)

12 zł

83. Lemoniada grejpfrutowa 0,3l (grapefruit lemoniade)

12 zł
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PIWO/BEER
PIWO BECZKOWE (barrel)
Pilsner Urquell 0,5l

12 zł

Pilsner Urquell 0,3l

10 zł

Tyskie gronie 0,5l

10 zł

Tyskie gronie 0,3l

8 zł

Żywiec 0,5l

10 zł

Żywiec 0,3l

8 zł

Pompka z piwem 3l (pipa) 6 x cena wybranego piwa z beczki
Pumped beer 3l

PIWO BUTELKOWE
Lech Premium 0,5l

10 zł

Książęce złote pszeniczne 0,5l

10 zł

Książęce ciemne łagodne 0,5l

10 zł

Redd’s*’*** 0,5l

10 zł

PIWO BEZALKOHOLOWE
Lech free 0,0% Lager 0,33l

7 zł

Lech free 0,0% smakowe 0,33l

7 zł
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DRINKI\DRINKS

84. MOHITO

16 zł

Limonka, cukier, mięta, Bacardi biały rum, woda gazowana, lód

85. APEROL SPRITZ

19 zł

Prosecco, aperol, woda gazowana, lód

86. CUBA LIBRE

16 zł

Rum, limonka, coca cola, lód

87. SCREAMING ORGASM

21 zł

Wódka, kahlua, baileys, lód

18 zł

88. MARTINI TONIC
Martini bianco, tonic, limonka, kruszony lód

89. MALINOWA ROZKOSZ / RASPBERRY DELIGHT

12 zł

Malinowy syrop, bols curacao, golden rum

90. AFRODYZJAK

14 zł

Kahlua, bols curacao, baileys

91. D 25

14 zł

Kahlua, golden rum

92. T 15

12 zł

Likier impresja, jagermaijter, wódka

93. B 52

19 zł

Kahlua, baileys, cointreau
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DZIŚ POLECAMY
MENU OF THE DAY/HEUTE EMPFEHLEN WIR

glas-hotel.pl

• Barszcz ukraiński (zupa)

14 zł

350ml

Mięso wieprzowe, buraki, fasola, włoszczyzna
Ukrainian borsht (soup)
Pork, beets, beans, root vegetables

• Pielmieni / pierożki

14 zł

150g

Mięso wieprzowo-wołowe, cebula
Dumplings
Pork, beef, onion

• Pierogi po ukraińsku

12 zł

Dwa rodzaje nadzienia: 5szt. pierogów z zmieniakami, 5 szt. pierogów z kapustą
Ukrainian dumplings with 2 kinds of filling: 5 pcs with cabbage filling and 5 pcs
with potatoes filling

• Roladki wieprzowe w sosie śmietankowym 2szt

150g

29 zł

Schab wieprzow, grzyby, ser żółty, cebula, śmietana, koperek, czosnek
Pork roll in cream sauce
Pork loin, mushrooms, cheese, onion, sour cream, dill, garlic

• Żeberka pod czarną śliwą

250g

Żeberka wieprzowe w sosie z suszonych śliwek
Pork ribs with prunes sauce
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