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IMPRESJA

RESTAURACJA IMPRESJA
Przystawki zimne

Tatar z polędwicy wołowej

35,00 zł

Matijas holenderski marynowany w czerwonej cebuli
i pomarańczowym pieprzu

25,00 zł

Tradycyjny polski śledź w śmietanie
z chrupiącymi placuszkami ziemniaczanymi

22,00 zł

Bruschetta na czosnkowych grzankach

22,00 zł

Carpaccio z marynowanej polędwicy wołowej
i parmezanem Grana Padano

35,00 zł

Mocno czosnkowa galareta z nóżek wieprzowych

22,00 zł

RESTAURACJA IMPRESJA

Przystawki gorące

Szparagi zapiekane w szynce parmeńskiej
w sosie holenderskim

29,00 zł

Jadło drwala- placek ziemniaczany z gulaszem

32,00 zł

Góralski oscypek owczy z rusztu na czosnkowych
grzankach ze skwarkami i żurawiną

26,00 zł

Krewetki z patelni z czosnkiem podane
na grzance z bukietem sałat

35,00 zł

Rydze po myśliwsku z grzybowym vinaigrette

35,00 zł

Borowiki zapiekane w cieście francuskim

35,00 zł

RESTAURACJA IMPRESJA
Sałaty
Sałata “Cezar” z czosnkowymi grzankami,
podana z kurczakiem lub krewetkami z patelni

26,00 zł

Sałata grecka ze świeżych warzyw z serem feta i oliwkami

26,00 zł

Sałata nicejska z tuńczykiem, jajkiem i szparagami

26,00 zł

Makarony
Canelloni ze szpinakiem zapiekane
w beszamelu z suszonymi pomidorami

35,00 zł

Boczniaki z patelni podane z makaronem penne
oprószone serem Grana Padano

39,00 zł

Spaghetti Carbonara lub Bolognese

39,00 zł

Tradycyjne pierogi w trzech smakach
do wyboru ( z mięsem, kapustą i grzybami lub ruskie)

35,00 zł

RESTAURACJA IMPRESJA
Zupy
Pożywny kociołek zupy myśliwskiej

25,00 zł

Kwaśnica na świńskim ryjku podana
z wędzonym żeberkiem w glinianej czarce

20,00 zł

Żurek śląski podany w chlebie z jajkiem przepiórczym

20,00 zł

Francuska zupa cebulowa z serową grzanką

18,00 zł

Czerwona pikantna zupa rybna z owocami
morza podana w kociołku

25,00 zł

Aromatyzowane czosnkiem flaczki cielęce

18,00 zł

Wykwintna zupa z leśnych grzybów

22,00 zł

Zupa pomidorowa z ryżem lub makaronem

16,00 zł

Barszcz z kołdunami

16,00 zł

Domowy rosół z makaronem i marchewką

16,00 zł

RESTAURACJA IMPRESJA

Mięsa
Ossobuco jagnięce z pomidorami i ziołowym risotto

62,00 zł

Filet cielęcy z borowikami w śmietanie, kluskami
I brokułami gotowanymi na parze z płatkami migdałów

62,00 zł

Rolada śląska z ciemnymi kluskami i modrą kapustą

49,00 zł

Żeberka wędzone na drzewie hikorowym
z piklami i sosem barbecue

44,00 zł

Golonko po beskidzku ze smażoną kapustą
i ziemniaczkami po polsku

44,00 zł

RESTAURACJA IMPRESJA
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

Drób
Kotlet z indyka z szynką i serem z frytkami
i bukietem surówek

45,00 zł

Filet z kurczaka z pomidorami i mozzarellą
z gotowanymi ziemniakami i warzywami z pary

45,00 zł

Pierś z kaczki duszona z podgrzybkami podana
z kopytkami i kapustą po staropolsku

58,00 zł

RESTAURACJA IMPRESJA

Ryby i owoce morza

Łosoś gotowany na parze z sosem z kurek i sałatą vinaigrette

58,00 zł

Dorsz bałtycki smażony na czosnkowej oliwie podany
z warzywnym risotto, sałatką z pory i pomidorków cherry

55,00 zł

Roladki z soli ze szpinakiem z grillowanymi warzywami
z serem mozzarella i makaronem tagliatelle

55,00 zł

Pstrąg smażony saute z leśną mieszanką warzywną
i ziemniakami z grilla

49,00 zł

Królewskie krewetki z warzywami i pieczonym pomidorem

94,00 zł

RESTAURACJA IMPRESJA

Desery

Naleśniki z serem na słodko i bakaliami

23,00 zł

Lody waniliowe z gorącymi malinami

21,00 zł

Panna Cotta z sosem malinowym i gałką lodów śmietankowych

21,00 zł

Szarlotka na gorąco z sosem waniliowym i gałką lodów

18,00 zł

Sernik wiedeński

18,00 zł

Cukiernicza impresja dnia

18,00 zł

