PRZYSTAWKI • ZUPY • SAŁATY • MAKARONY • ZAPIEKANKI • KUCHNIA KLASYCZNA • RYBY • PIZZE • DESERY • NAPOJE

Rekomendowane
przez Szefów kuchni

Obiady domowe
i lunche
Od poniedziałku do piątku
od 12:00 do 18:00 zapraszamy
na obiady domowe
w cenie 18,50 zł / zestaw.
Na naszej stronie FB informujemy
co tydzień, co dla Was ugotujemy
w porze lunchu.
Szukaj „Trzy Kaczki” na Facebook’u!

Tagliatelle z atramentem kałamarnicy
w pierścieniu z parmezanu, z krewetkami,
papryczkami, czosnkiem, zieloną pietruszką
i Grana Padano
36,00 zł
Strozzapreti di parma
pomidor koktajlowy, czosnek, rukola, sos
maślany, szynka parmenska
34,00 zł
Stek z poledwicy wołowej - do wyboru

Wina z dokładnym
opisem znajdziecie
w osobnej karcie

z maslem lub z sosem z zielonego pieprzu,
podany z frytkami i zieloną sałatą
59,00 zł

W soboty, niedziele i święta nasi szefowie kuchni gotują
swoje autorskie dania, o których będziemy informować
w osobnych wkładkach weekendowych

Zupy

Przystawki
29,00 zł

Tatar wołowy

musztardowym podany z pieczywem i masłem

16,00 zł

z grillowanymi, marynowanymi warzywami z pesto
Krewetki na sosie found ze skorupiaków

26,00 zł

12,00 zł

Żur Polski

13,90 zł

podany z podsmażaną białą kiełbasą, jajem
i białym pieczywem

podane z ciepłą bagietką

z kaparami, czerwoną cebulą, czarnym sezamem

Chłodnik (o smak zapytajcie obsługę)

gotowany na wędzonce, zabielany śmietaną,

z pomidorkami koktajlowymi, czosnkiem i porem,
Tatar z łososia

14,50 zł

podawany z emulsją bazyliową i ziołowym grissini

z ogórkiem, cebulą, kaparami, żółtkiem, z sosem
Crostone z pieczywa korzennego

Krem z włoskich pomidorów

29,00 zł

Krem z białych warzyw

14,90 zł

Polski rosół na kurze

11,50 zł

z pesto paprykowym i chipsem parmezanowym

marynowanym w miodzie i limonce podany na zielonym
ogórku z ciepłą bagietką

z ręcznie robionym makaronem, podajemy

Focaccia

z serem Grana Padano lub z czosnkiem i oliwą

w niedziele i święta

15,50 zł

(około 30cm)

Każde danie na Państwa życzenie zapakujemy za dodatkową opłatą:

duży pojemnik 1,50 zł / mały pojemnik 1 zł

Tylko w czwartki, piątki
Tagliatelle szpinakowe z owocami morza

36,00 zł

Mule w sosie szafranowo-porowym podane z ciepłą bagietką

35,00 zł

Kalmary w chrupiacej panierce

36,00 zł

na sosie pomidorowym (kalmary, mule, ośmiorniczki baby, krewetki - o rodzaj zapytajcie
naszą obsługę)

z dwoma rodzajami sosów, podane z ciepłą bagietką

W piątki i soboty w 3 smakach świeżo odłowione pstrągi z Doliny Będkowskiej:
- w pomidorach, czosnku i świeżej bazylii
- w maśle czosnkowym

32,00 zł

- w migdałach i orzechach

34,00 zł

Sałaty

Sałata Cezar z filetem z kurczaka

34,00 zł

24,50 zł

z sałatą rzymską, pomidorem, chrupiącymi plastrami boczku, sosem i serem Grana Padano z ciepłymi grzankami
Sałata z grillowanym kozim serem

27,00 zł

Sałata z łososiem słodko-kwaśnym

29,00 zł

na zielonej salacie z nowalijek, z dressingiem figowym, świeżą figą, orzechami i migdałami
podana na sałacie z nowalijek z sosem balsamiczno-miodowym, z kaparami, rzodkiewką leda,
pomidorkami koktajlowymi, orzechami i migdałami

Do sałat podajemy grzanki z pieca.
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Zapiekanki z pieca

Świeże włoskie makarony
27,50 zł

Tagliatelle z kurczakiem

podawana z sosem pomidorowym, zapiekana

ze szpinakiem, cebulą, czosnkiem, suszonym pomidorem

z serem

w sosie winno-śmietanowym z serem Grana Padano

34,00 zł

Strozzapreti di parma

Gnocchi z pesto bazyliowym

29,00 zł

Lasagne ze szpinakiem

27,90 zł

z pomidorkami koktajlowymi i bialą mozzarellą

pomidor koktajlowy, czosnek, rukola, sos maślany,
szynka parmeńska

32,50 zł

Tagliatelle z konfitowaną kaczką

26,90 zł

Lazania Bolognese

z puszystym serkiem śmietankowym i sosem

beszamelowym podawana na sosie pomidorowym

z czosnkiem, cebulką i natką pietruszki w sosie winno
śmietanowym i serem Grana Padano

Tagliatelle z atramentem kałamarnicy

36,00 zł

w pierścieniu z parmezanu z krewetkami, papryczkami,
czosnkiem, zieloną pietruszką i serem Grana Padano
Strozzapreti z łososiem

z czosnkiem, pomidorkami koktajlowymi,

34,00 zł

w sosie anchois z kaparami i serem Grana Padano
Tagliatelle szpinakowe z owocami morza

36,00 zł
na sosie pomidorowym (kalmary, mule, ośmiorniczki baby,
krewetki - o rodzaj zapytajcie naszą obsługę) - podajemy
w czwartki i piątki

Dietetyczny
kącik

Jeśli masz specjalną dietę, służymy pomocą przy wyborze dania. Zawsze mamy
w kuchni makaron bezglutenowy, który przyrządzimy wg. Waszych sugestii.
Kaszotto z kaszy jaglanej

z marynowanymi krewetkami koktajlowymi w chilli, oliwie cytrynowej,

32,00 zł

czosnku i zielonej pietruszce

Sandacz marynowany w cytrusach podany z rattatouille

39,00 zł

Spaghetti razowe

32,00 zł

z warzywami sezonowymi i pesto bazyliowo-rukolowym

Menu przygotowane po konsultacji z dietetykiem z siłowni i fitness Power Zone

Duży kotlet schabowy

Z Kuchni Klasycznej

z młodą kapustą i młodymi ziemniaczkami z koprem (tylko w sezonie letnim)

26,90 zł

28,90 zł

Placki ziemniaczane

podane z gulaszem wołowym i surówkami
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Z Kuchni Klasycznej
Filet z kurczaka z rukolą, pomidorkami suszonymi i wędzoną szynką Speck

32,00 zł

Golonko pieczone w miodzie

31,00 zł

Filet z kaczki z jabłkami i miodowym cydrem

38,00 zł

Polędwiczki wieprzowe zawinięte w szynkę parmenską

33,00 zł

Burger Beef&GoatCheese

32,00 zł

Burger Beef&SweetChilli

32,00 zł

na sałacie z nowalijek, z sosem serowym i frytkami

w piwie i śliwkach, podane z frytkami, ogórkiem kiszonym, chrzanem i sosem musztardowym

na sosie wiśniowym z modrą kapustą i kopytkami

podane na sosie z zielonego pieprzu, z kluseczkami gnocchi i sałatą z nowalijek

mięso wołowe 100 %, kozi ser, rukola, czerwona cebula, sos miodowo-musztardowy, frytki stekowe

mięso wołowe 100 %, sos słodkie chilli, zielona sałata, grillowane pieczarki, pomidor, zielony ogórek,
frytki stekowe

Ryby i owoce morza
Tylko w czwartki, piątki
Kalmary w chrupiącej panierce

36,00 zł

Mule w sosie szafranowo-porowym

35,00 zł

Tagliatelle szpinakowe z owocami morza

36,00 zł

Pizza z owocami morza (o rodzaj owoców morza zapytajcie naszą obsługę)

36,00 zł

na sosie pomidorowym (kalmary, mule, ośmiorniczki baby, krewetki - o rodzaj zapytajcie naszą obsługę)

W piątki i soboty w 3 smakach świeżo odłowione pstrągi z Doliny Będkowskiej:
- w pomidorach, czosnku i świeżej bazylii

34,00 zł
32,00 zł

- w maśle czosnkowym

34,00 zł

- w migdałach i orzechach

Pstrągi podajemy z frytkami i domowymi surówkami
Przez cały tydzień
Grillowana ryba z warzywami sezonowymi
marynowanymi w dressingu ogrodowym z frytkami

38,00 zł
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Pizza
Cienkie włoskie, tradycyjne ciasto. Pizze wypiekane w piecu opalanym drewnem.
Pizza w jedynym rozmiarze ok. 40 cm

Margherita

20,90 zł

Salame

Capriciosa

26,00 zł

Quattro formaggi

Miodova

28,00 zł

sos pomidorowy, mozzarella, świeża bazylia

sos pomidorowy, mozzarella, szynka, pieczarki

sos musztardowo-miodowy, mozzarella,

28,00 zł

sos pomidorowy, mozzarella, salami, czosnek

32,50 zł
sos pomidorowy, 4 sery w tym kozi, gorgonzola,
ricotta, mozzarella z orzechami i migdałami

Asparagi (podajemy w sezonie szparagowym) 35,00 zł
sos serowy, ser mozzarella, zielone świeże szparagi,

kurczak, cebula
Parmeńska

35,00 zł

sos pomidorowy, mozzarella, rucola,

szynka parmeńska, świeża papryka, czerwona cebula
Hawai

32,00 zł

sos pomidorowy, mozzarella, szynka, ananas,

szynka parmeńska, ser Grana Padano
Di Pollo

31,00 zł

sos pomidorowy, mozzarella, kurczak grillowany,
pomidor koktajlowy, rucola

kukurydza

Tono e pepperoni

33,00 zł
mozzarella, tuńczyk, salami pepperoni, czerwona
cebula, świeża papryka, kapary, zapieczony majonez

Pepperoni

sos pomidorowy, mozzarella, salami pepperoni,

32,00 zł

czarne oliwki, papryka jalapeno

Gorgonzola

32,50 zł

sos pomidorowy, mozzarella, salami, gorgonzola,
pomidory koktajlowe, parmezan

Dodatkowo
sos pomidorowy

2,50 zł

ser Grana Padano

4,50 zł

sos pomidorowy na ostro

2,50 zł

składnik mięsny

4,50 zł

sos czosnkowy

3,50 zł

składnik warzywny

3,50 zł

Menu dziecięce
Specjalne ceny, tylko dla dzieciaczków :)

Danie miesiąca - o danie zapytaj obsługę

9,90 zł

Mini pizza - sos pomidorowy, mozzarella, 1 dowolny składnik

9,90 zł

Spaghetti z sosikiem bolońskim

9,90 zł

Panierowane fileciki z kurczaka z frytkami i surówką z marchewki

9,90 zł

Gnocchi podsmażane na masełku ze słodkim sosem malinowym

9,90 zł

Na deser proponujemy lody waniliowe w figurce zabawce - Szalona Krowa lub Ptak Dziwak

9,90 zł

W przypadku zamówienia zestawu przez osobę dorosłą doliczamy 100 % ceny do dania

Do każdego dania dziecięcego dziecko wybiera - jak zje obiadek :)
zabawkę z kosza niespodzianek gratis!
Kosz przynosi obsługa.

Desery o każdej porze... kawa i ciastko
Na specjalne zamówienie przygotowujemy torty i ciasta
na szczególne okazje i święta, zgodnie z życzeniami Naszych Gości
Mus z białej czekolady

przekładany orzeszkami na karmelu z sosem

W piątki soboty i niedziele
podajemy koktajle owocowe (400ml)

15,90 zł

z owocow sezonowych

Green Duck

Semifreddo

16,90 zł

Tiramisu

16,90 zł

z truskawkami i słonym karmelem

ananas, kiwi ,mięta, miód
Berry Duck

z sosem z czarnych porzeczek
Puchar lodowy

14,90 zł

Puchar sorbetów z sałatką z owoców

15,90 zł

lody włoskie z bitą śmietaną i owocami

18,00 zł

jagoda lub czarna porzeczka

16,00 zł

Pink Duck

18,00 zł

truskawka, pomarańcza, ananas
jogurt naturalny, miód

W sezonie arbuzowym szczególnie polecamy

Summer Duck

arbuz,pomarańcza, limonka,mięta

18,00 zł

/ na życzenie z jogurtem naturalnym

Napoje zimne
Kropla Beskidu

mineralna niegazowana (0,33l)
Kropla Delice

6,00 zł

Karafka wody (1l)

9,00 zł

Coca-Cola / Coca-Cola Zero / Fanta

6,50 zł

Lemoniada z lodem

8,90 zł

naturalna gazowana (0,33l)
gazowana / niegazowana

Sok Cappy (0,25l)

6,00 zł

Sok ze świeżych pomarańczy (0,4l)

14,90 zł

Kompot (0,4l)

3,90 zł

Mr. Dark (0,33l)

9,00 zł

Burn (0,2l)

8,00 zł

White / Black / Yerba Mate Gold

Mojito bezalkoholowe (0,4l)

/ Sprite / Tonic Kinley / Fuze Tea (0,25l)

Sok z Gór 100 % naturalny 0,33l

jabłko / jabłkowo-porzeczkowy, jabłko-wiśnia

z plastrami cytryny i mietą, podajemy w słoiku ze
słomką i wstążeczką powyżej 20°C

Kawa mrożona z lodami kawowymi

6,50 zł

14,00 zł

i bitą śmietaną
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13,00 zł
8,90 zł

Napoje ciepłe

Piwa
Piwa Lane

Herbata (różne smaki)

5,90 zł

Kawa czarna

7,50 zł

Kawa biała

8,50 zł

Cappuccino

9,00 zł

Kasztelan

Latte macchiato / grande

8,50 zł

Dunkel 0,5l

12,50 zł

Chmielowy kwartet 0,5l

12,50 zł

Brzeski Lager 0,5l

9,00zł / 12,00 zł

Latte machiatto z syropem karmelowym

9,50 zł

małe 0,33l
Piwa butelkowane

7,50zł / 9,00 zł

Espresso / Doppio

duże 0,5l

Carlsberg 0,5l
Somersby 0,4l

12,00 zł

Kasztelan niepasteryzowane 0,5l
Carlsberg bezalkoholowe 0,33l

Wina

Karafka 250 ml / 500 ml

11,00 zł
8,90 zł

14,90 zł

Miody Ałtaju 0,5l

14,90 zł

Grimbergen Blonde (0,33l)

Wino białe / czerwone

11,00 zł

English Ipa 0,5l
Pszeniczne Ciemne 0,5l

Wino domu - prosto z Węgier

12,50 zł
11,00 zł

14,90 zł
13,50 zł

18,00 / 36,00 zł

Pozostałe wina i dokładne opisy napojów
znajdziecie w osobnej karcie

Alkohole

Jack Daniel’s (40 ml)

15,00 zł

Mojito z rumem (400 ml)

19,00 zł

Wódka Finlandia (40 ml)

8,00 zł

Aperol Spritz z prosecco

18,00 zł

Wódka Wyborowa (40 ml)

6,50 zł

Aperol grejfrutowy

18,00 zł

Cytrynówka(40 ml)

6,50 zł

19,00 zł

Wiśniówka na lodzie (40ml)

6,50 zł

Cydr z lodem i świeżym jabłkiem
podany w litrowym słoiku

Marakujowa (40ml)

6,50 zł
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Ceny zawierają podatek VAT • Napiwek nie jest wliczony • Dokładne gramatury dań znajdują się u Managera restauracji

