BISTRO
SENATOREK
ŚNIADANIA
(podawane do 11:30)

Jajecznica na boczku lub szynce
(podawana z pieczywem i masłem)

12zł
Jajka sadzone na boczku
(podawane z pieczywem i masełkiem)

12zł
Grzanki z jajkiem sadzonym i pomidorami
16zł

NA DOBRY POCZĄTEK
Tatar z polędwicy wołowej
(podawany z jajkiem, cebulką, ogórkiem kiszonym,
marynowanymi grzybami i pieczywem)

25zł
Żołądki gęsie duszone z ziołami w śmietanie
(podawane na patelni, z pieczywem)

25zł
Krewetki black tiger z chorizo w winie
(podawane na patelni, z grzankami)

34zł

SAŁATY
Sałatka z grillowanymi warzywami, mozzarellą,
rukolą i sosem bazyliowym
25zł
Sałatka z pieczonym burakiem, kozim serem,
grillowaną cukinią i pestkami słonecznika,
z sosem balsamico
25zł
Sałatka z grillowanym kurczakiem, świeżymi
warzywami i sosem miodowo-musztardowym
25zł
ZUPY
Krem z pieczonego buraka z kozim serem
12zł
Toskańska z grzankami i parmezanem
12zł
Żurek staropolski
12zł
Chłodnik litewski
12zł
Zupa dnia
7zł

BURGERY
(350-400g)

Bekon
(100% polskiej wołowiny, bekon, cebula, pomidor, ogórek kiszony, sałata,
sos tatarski i barbecue)

27zł
Oscypek
(100% polskiej wołowiny, oscypek, rukola, cebula, pomidor, sałata, sos barbecue)

28zł
Burak
(100% polskiej wołowiny, pieczony burak, konfitura z czerwonej cebuli, rukola, sałata,
sos gorgonzola)

29zł
*wszystkie burgery podajemy z frytkami i sosem
*podwójne mięso w burgerze: +12zł

DANIA MIĘSNE
(300-350g)

Kotlet schabowy
(podawany z opiekanymi ziemniakami i zestawem surówek)

26zł
Grillowany schab z boczkiem
(podawany z frytkami i sałatą vinegrette)

29zł
Kurczak na rukoli z kandyzowaną gruszką
(pod sosem gorgonzola, z ziemniakami opiekanymi i sałatą vinegrette)

29zł
Polędwiczki pod mozzarellą
(ze świeżą rukolą, z ziemniakami opiekanymi i sałatą vinegrette)

32zł
RYBY
(250-350g)

Polędwica z dorsza bałtyckiego
(podawana na grillowanych warzywach, z opiekanymi ziemniakami i sosem
bazyliowym)

37zł

PLACKI ZIEMNIACZANE
(250-300g)

Placki ziemniaczane ze śmietaną
19zł
Placki ziemniaczane z gulaszem
25zł
Placki ziemniaczane z sosem kurkowym
25zł
Placki ziemniaczane z łososiem wędzonym
27zł
*wszystkie placki podajemy z sałatą vinegrette

ŚWIEŻE MAKARONY
(200-280g)

Tagliatelle nero z krewetkami, chorizo i kolendrą
32zł
Tagliatelle ze szpinakiem, suszonymi pomidorami i serem gorgonzola
24zł
Tagliatelle z boczkiem, cebulą, czosnkiem, sosem śmietanowym i
parmezanem
25zł
*SERWUJEMY RÓWNIEŻ DANIA DLA DZIECI.
Informacja u obsługi.

DODATKI
Frytki stekowe 8zł
Warzywa grillowane 8zł
Zestaw surówek 6zł
Ziemniaki opiekane 5zł
Ketchup 2zł
Majonez 2zł
Sos barbecue/tatarski 4zł
Pieczywo 2zł

DESERY
Sernik z białą czekoladą i mascarpone
14zł
Szarlotka na ciepło z lodami waniliowymi
12zł
Puchar lodowy z owocami sezonowymi
12zł

NAPOJE GORĄCE
Espresso
7zł
Kawa czarna lub z mlekiem
8zł
Cappucino
10zł
Caffe latte
12zł
Caffe latte czekoladowe, karmelowe lub orzechowe
14zł
Kawa mrożona z lodami i bitą śmietaną
15zł
Herbaty smakowe Dilmah
8zł

NAPOJE ZIMNE
Domowa lemoniada 0,25l
10zł
Pepsi/Pepsi Light/Ice-tea 0,25l
6zł
Club-Mate/Club-Mate Cola 0,33l
10zł
Fritz-limo (melonowa/pomarańczowa/cytrynowa) 0,33l
10zł
Woda gazowana/niegazowana 0,3l
6zł
Sok Toma (jabłko/pomarańcza/czarna porzeczka/grejpfrut/pomidor) 0,25l
6zł
Sok ze świeżych owoców 0,2l/0,3l
12zł/16zł

PIWO
Kasztelan Niepasteryzowane z kega
6zł/8zł
Okocim Pils 0,5l
8zł
Okocim Pszeniczne 0,5l
10zł
Okocim Porter 0,5l
10zł
Carlsberg 0,5l
10zł
Somersby 0,4l
10zł
Lech bezalkoholowy 0,33l
10zł
Karmi 0,4l
10zł
CYDR
Cydr Lubelski 0,33l
10zł

*wszystkie nasze dania są przygotowywane na bieżąco, dlatego czas oczekiwania przy dużym
ruchu może być nieco dłuższy
**do rachunków powyżej 100zł i do grup od 5 osób doliczamy 10% serwisu
***lunch wydawany jest najszybciej, nie doliczamy serwisu
****w naszych daniach mogą występować alergeny lub ich śladowe ilości

BISTRO
SENATOREK
Szef kuchni poleca:
Tatar z polędwicy wołowej
***
Krem z pieczonego buraka z kozim serem
***
Burger z oscypkiem, 100% polskiej wołowiny,
z rukolą, cebulą, pomidorem, sałatą
i sosem barbecue
***
Tagliatelle nero z krewetkami, chorizo i kolendrą
***
Sernik z białą czekoladą i mascarpone

WÓDKA
Wyborowa 40ml…6zł
but. 0,5…60zł
Finlandia 40ml…9zł
but. 0,5…85zł
Wyborowa Saska smakowa 40ml…6zł
(zapytaj o dostępne smaki)

GIN
Gordon’s 40ml…14zł

TEQUILA
Olmeca 40ml…14zł

WHISKY
Johnny Walker 40ml…14zł

RUM
Bacardi Carta Blanca 40ml…14zł

LIKIER
Bols Blue Curacao 40ml…14zł
Bols Triple Sec 40ml…14zł
Krupnik 40ml…8zł

WERMUT
Martini Bianco 80ml…14zł

DRINKI I KOKTAJLE
Cuba libre (rum, cola, limonka)…19zł
Tequila Sunrise (tequila, grenadine, sok pomarańczowy)…21zł
Blue Lagoon (wódka, blue curacao, sprite)…19zł
Margarita (tequila, triple sec, sweet, sour)…22zł
Tom Collins (gin, sweet, sour, limonka/cytryna)…19zł
LongIsland (wódka, gin, rum, tequila, triple sec, sweet, sour, cola, limonka)…28zł
Linchburg (whisky, sweet, sour, triple sec, sprite)…19zł
Whisky sour (whisky, sweet, sour)…16zł

