PUB HIGHLANDER

PUB HIGHLANDER

Specjalności Szefa Kuchni

Śledź z łososiem w szkocką kratę

26,00 zł

Smażone roladki z boczku w trzech smakach z sosami

26,00 zł

Panini z suszonymi pomidorami mozarellą
z sałatką Capresse

24,00 zł

Pierogi myśliwskie z mięsem jelenia z sosem smardzowym

36,00 zł

Suflet czekoladowy z gałką loda czekoladowego

18,00 zł
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Zakąski

Krewetki tygrysie w tempurze ze słodkim sosem chilli
i sałatką orientalną

32,00 zł

Carpaccio z polędwicy wołowej z parmezanem i kaparami

35,00 zł

Tatar z polędwicy wołowej z anchois

35,00 zł

Oscypek z grilla w bekonie z żurawiną i skwarkami

26,00 zł

Pikantne skrzydełka z kurczaka
z czosnkowym dipem i słodkim chilli

26,00 zł

Półmisek „Piwosza” - deska wędlin
i serów z piklami i marynowanymi grzybkami

32,00 zł

Deska serów francuskich z orzechami i lampką wina

35,00 zł
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Sandwiche i tosty
Chrupiące pieczywo czosnkowe z dipem twarogowym

12,00 zł

Sandwich z pieczonym karczkiem i sałatą chłopską

26,00 zł

Kanapka „Highlander” z tostowanego jasnego pieczywa
z pieczoną piersią z kurczaka

27,00 zł

Sałaty
Sałata z lokalnych warzyw i sałat podana z grillowanym kurczakiem
i ziołowym vinaigrette

25,00 zł

Sałata grecka z oliwkami, serem feta i chrupiącym tostem melba

25,00 zł

Sałata ogrodowa z grillowanymi paskami polędwicy wołowej
z ziołowo-czosnkowym vinaigrette

26,00 zł
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Zupy
Pożywny kociołek zupy myśliwskiej z leśnymi grzybami

25,00 zł

Węgierska zupa gulaszowa z kluskami kładzionymi

25,00 zł

Czerwona pikantna zupa rybna z owocami morza

25,00 zł

Żurek śląski z jajkiem przepiórczym podany w chlebku

20,00 zł

Steki
Polecamy steki z prawdziwej, wyselekcjonowanej wołowiny podane z grillowanymi ziemniakami
lub frytkami stekowymi, trzema dipami i sałatą wiosenną.
T-bone stek - stek z rostbefu i polędwicy z kością

84,00 zł

New York stek - stek z rostbefu

78,00 zł

Rib-eye stek - stek z antrykotu z oczkiem w środku

78,00 zł

Tenderloin stek - stek ze środkowej części polędwicy

80,00 zł

PUB HIGHLANDER

Dania Główne
Smażone paluszki z kurczaka w chrupiącej panierce
z frytkami i bukietem surówek

45,00 zł

Tortilla z marynowaną wołowiną, papryką Jalapeno
podana z kwaśną śmietaną i tartym serem Gruyere

42,00 zł

Tortilla z kurczakiem, sezonowymi warzywami i sosem tysiąca wysp

37,00 zł

Wołowy burger z frytkami, sałatką Colesław i grillowanym bekonem

45,00 zł

Grillowany łosoś podany z sałatą vinaigrette
i domowymi frytkami lub risotto warzywnym

52,00 zł

Drobiowy gyros w chlebku pitta z sałatą grecką i sosem tzatziki

45,00 zł

Żeberka wędzone na drzewie hikorowym z piklami i sosem barbecue

38,00 zł
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Desery
Lody waniliowe z malinami na gorąco

21,00 zł

Lodowy puchar z owocami i bitą śmietaną

19,00 zł

Szarlotka na gorąco z gałką lodów

18,00 zł

Sernik wiedeński

18,00 zł

Cukiernicza impresja dnia

18,00 zł

Naleśnik na słodko z serem i bakaliami

17,00 zł

Panna Cotta z sosem malinowym i gałką lodów śmietankowych

21,00 zł

