Menu na chłodne dni

Coś na ząb
Placuszki gryczane, kwaśna
śmietana, wędzony sum

15,-

Śledź, marynowane grzyby, olej
rydzowy, pieczywo żytnie

14,-

Zupy
Zupa dnia

10,-

Barszcz z uszkami
faszerowanymi grzybami

14,-

Zupa gulaszowa z wołowiną
i pieczonymi warzywami: cukinia,
seler, pietruszka, marchew, cebula

14,-

Sałatki
Z pieczonymi burakami,
sałaty: masłowa, radicchio, rukola,
roszponka, kozi ser z Widawy
z kozieradką, gruszka, miodowy winegret

26,-

Z wędzonym sumem
sałaty: masłowa, rukola, roszponka,
marynowane grzyby z cebulą,
pomidor, ogórek, olej lniany

26,-

Z grillowanym indykiem
sałaty: masłowa, radicchio, rukola,
roszponka, pomidorki koktajlowe,
prażone pestki, miodowy winegret

24,-

Z awokado
sałaty: masłowa, radicchio, rukola,
roszponka, pomidorki koktajlowe,
prażone pestki, olej lniany

18,-

Kozi ser możemy zamienić na
marynowane w ziołach tofu.

Pierogi
Pierogi z kapustą i grzybami

30,-

Pierogi z kaczką w sosie jabłkowo-kaczym 31,Orkiszowe z zieloną soczewicą
i ziołowym pesto

25,-

Makarony, kasze, ryże
Pappardelle z kaczką,
sos jabłkowo-kaczy, prażone pestki
słonecznika, świeża pietruszka

32,-

Pęczotto z kurczakiem,
szpinak, suszone pomidory,
czosnek, twardy ser, śmietana

28,-

Makaron ryżowy z wołowiną,
cukinia, dynia, czosnek, papryczka
chilli, sos tamari, świeża pietruszka

32-

Makaron z manioku
i batatów z boczniakami,
cukinia, dynia, sos tamari,
czosnek, pietruszka

21,-

Pszenny makaron możemy zastąpić kaszą
pęczak, makaronem ryżowym lub razowym.

Dania główne
Filet z kurczaka, boczek, chips z jarmużu,
puree marchewkowe, duszona brukselka

29,-

Kacze udko w sosie z czerwonego wina
i jabłek, kluski śląskie, modra kapusta

32,-

64,Stek z polędwicy wołowej, mus
z suszonych leśnych grzybów, pieczone bataty,
pieczone buraki, sos z sosny i kozieradki
Filet z karpia duszony w cebuli, śmietana,
musztarda francuska, puree ziemniaczanokoperkowe, surówka z kiszonej kapusty
z nierafinowanym olejem rzepakowym

27,-

Smażony filet ze szczupaka, bulion
grzybowy, puree ziemniaczane,
sezonowe warzywa

34,-

Placuszki gryczane, sos z boczniaków
i czerwonej cebuli, pieczone buraki

21,-

Menu dla dzieci
Spaghetti bolognese

16,-

Nuggetsy paryskie z indyka,
frytki ze świeżych ziemniaków,
surówka z marchwi i pomarańczy,
sok jabłkowy naturalnie tłoczony 200 ml

18,-

Placuszki dyniowo-jaglane smażone
na oleju kokosowym, mus jabłkowy

12,-

Dorsz w kukurydzianej panierce,
frytki ze świeżych ziemniaków,
surówka z marchwi i pomarańczy,
sok jabłkowy naturalnie tłoczony 200 ml

18,-

Frytki ze świeżych ziemniaków
z domowym ketchupem

8,-

Śniadania
Jajecznica z trzech jaj, masło,
pieczywo pszenne

12,-

Jajecznica ekologiczna z trzech
jaj, masło, pieczywo żytnie

15,-

Owsianka na mleku kokosowym,
gruszka, owoce goi, orzechy włoskie

12,-

Jajecznica + kawa z ekspresu

15,-

Bagietka, kozi ser z Widawy z kozieradką,
marynowana gruszka, rukola

14,-

Bagietka, grillowany indyk, mozarella,
suszone pomidory, rukola

14,-

Bagietka, wędzony sum, jajko sadzone

14,-

Białe pieczywo możesz zamienić
na chleb żytni na zakwasie.
Desery
Bułeczki z owocami

5,-

Ciasto marchewkowe
z konfiturą pomarańczową

10,-

Pudding z tapioki i mleka kokosowego
z musem jabłkowo-cynamonowym

12,-

Sernik z wiśniami na ciepło i bitą śmietaną

12,-

Brownie na ciepło z orzechami włoskimi,
owocami goji i gałką lodów waniliowych

12,-

Trufle daktylowo-pomarańczowe

3,-

Wszystkie ciasta wypiekamy na
miejscu używając wyłącznie masła.
Tarty bez mąki, białego
cukru i jajek z musem:
Na bazie mleka kokosowego z owocami

14,-

Na bazie mleka kokosowego i avocado,
posypana gorzką czekoladą

14,-

Napoje sezonowe
Kompot z suszu
Herbata z miodem i imbirem

5,10,-

Herbata z konfiturą z róży

8,-

Herbata z konfiturą z pigwy

8,-

Gorąca czekolada mała

6,-

Gorąca czekolada duża z bitą śmietaną

10,-

Grzaniec z porto z pomarańcza
i korzennymi przyprawami

12,-

Miód pitny na ciepło

12,-

Sezonowe soki wyciskane

12,-

Napoje gorące
Herbata organiczna

6,-

Herbaty sypane

8,-

Kawa z ekspresu

7,-

Kawa espresso

7,-

Podwójne espresso

8,-

Kawa cappuccino

8,-

Kawa cappuccino grande

10,-

Kawa z bitą śmietaną

10,-

Kawa latte

10,-

Kawa latte smakowa

12,-

Kawa gotowana z przyprawami,
podawana z miodem

12,-

Do wszystkich herbat polecamy owoce goji 2,Wszystkie kawy możemy podać
z mlekiem sojowym lub kokosowym
i ksylitolem zamiast cukru.

Napoje zimne
Domowy kompot owocowy			

300 ml

4,-

Woda źródlana Staropolanka 		

330 ml

4,-

1l

9,-

Woda mineralna z cytryną i miętą
Świeżo wyciskane soki 			

300 ml 12,-

Sok jabłkowy tłoczony

		

330 ml

6,-

Kwas chlebowy 					

500 ml

7,50

Frugo 						

300 ml

5,-

Coca Cola 					

200 ml

5,-

Club Mate 					

330 ml

8,-

Buenos Guarana 				

500 ml

8,-

Rabarbar saur Oranżada 			

330 ml

8,-

Bombilla Yerba mate słodzona		
ekstraktem z owoców 			

330 ml

8,-

Buenos Mate Ice Tea 				

500 ml

9,-

Buenos Lapacho Ice Tea 			

500 ml

9,-

Fritz cola 						

330 ml

8,-

Oranżada rabarbarowa			
lub melonowa z limonką 			

330 ml

9,-

Oranżada „Sipek” na bazie wyciągu 330 ml
z owoców dzikiej róży, moszczu
jabłkowego i hibiskusa

8,-

Piwa
Żywiec 						

330 ml

5,-

Żywiec 						

500 ml

8,-

Lech Free bezalkoholowe 			

330 ml

5,-

Żywiec niskoalkoholowe 			

330 ml

5,-

Lwówek Wrocławski 				

500 ml

8,-

Lampka wina 					

100 ml

9,-

Wino domowe karafka 			

500 ml 25,-

Cydr Wrocławski 				

275 ml

Cydr Trzebnicki 				

500 ml 15,-

Wina

7,-

Dodatki
Frytki 						

150 g

5,-

Ziemniaki 					

200 g

4,-

Surówka 						

70 g

5,2,-

Porcja pieczywa
Porcja masła 					

5g

1,-

Porcja miodu 					

5g

1,-

Konfitura 						

5g

2,-

Gałka lodów

3,-

Ksylitol w saszetkach

2,-

Restauracja Zielona to wyjątkowe miejsce, które
powstało z myślą o serwowaniu zdrowych dań
z naturalnych produktów, charakterystycznych dla
każdej pory roku.
Co nas wyróżnia:
• Zamawiając u nas posiłek mają Państwo pewność,
że został on przygotowany na miejscu, ze świeżych
i naturalnych produktów. Dlatego prosimy
o wyrozumiałość w oczekiwaniu na niektóre dania.
• Większość potraw przyrządzamy w piecu
- w Restauracji Zielonej nie ma
kuchenki mikrofalowej!
• Domowe ciasta, chleb oraz pierogi przygotowujemy
na miejscu, z mąki pochodzącej z regionalnego
młyna w Jordanowie Śląskim.
• W mięso i wędliny zaopatrujemy
się w lokalnych masarniach.
• Stosowane w naszej kuchni zioła i mieszanki
przypraw pochodzą z tradycyjnych suszarni
i są produkowane bez chemicznych dodatków
i konserwantów, w tym bez glutaminianu sodu.
• Korzystamy z wielu produktów z certyfikatem
ekologicznym, dostępnych na dziale
SLOW FOOD w Zielonym Centrum.
• Mamy w ofercie unikalne herbaty
z całego świata oraz włoską kawę.
• Nasze menu zmieniamy przynajmniej cztery
razy w roku, opierając je na świeżych,
sezonowych polskich produktach.
Dzięki temu, że wszystkie dania przygotowywane
są na miejscu, mogą Państwo poprosić o zmiany
w składzie, a nasz szef kuchni przygotuje potrawę
zgodną z Państwa oczekiwaniami.

Tak oznaczamy dania przyrządzone z produktów
bezglutenowych, mogące jednak zawierać jego
śladowe ilości, gdyż są przygotowywane równolegle z innymi daniami z menu.

Na Państwa życzenie:
• Przygotujemy makaron bezglutenowy lub razowy.
• Przyrządzimy dania bez dodatku tłuszczu
lub innych składników - według życzenia.
• Zastąpimy śmietanę jogurtem naturalnym.
• Skomponujemy danie wegetariańskie
lub wegańskie.
• Przygotujemy dania według gustu
i apetytu naszych najmłodszych gości.
Jestem przekonana, że w Restauracji
Zielonej zjedzą Państwo smaczny,
pożywny i przede wszystkim zdrowy
posiłek, czerpiąc przy tym przyjemność
z przebywania w pięknym, zielonym
otoczeniu.
Anna Kolasa
menadżer Restauracji Zielonej

Restaurację Zieloną tworzą ludzie.

