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Restauracja Zielona

PiwoPiwo PLN

ŻYWIEC 500ml 16,00
ŻYWIEC 330ml 13,00
HEINEKEN 500ml 17,00
HEINEKEN 330ml 15,00
TYSKIE 500ml 16,00
LECH 500ml 16,00
PAULANER 500ml 20,00
CARLSBERG 500ml 17,00
DESPERADOS 400ml 16,00
PILSNER 500ml 18,00
PIWO SMAKOWE 500ml 16,00
PIWO BEZALKOHOLOWE 330ml 13,00
KARMI 400ml 13,00

Aperitif Aperitif PLN

MARTINI EXTRA DRY 100ml 16,00
MARTINI BIANCO 100ml 16,00
MARTINI ROSATO 100ml 16,00
MARTINI ROSSO 100ml 16,00
CAMPARI 40ml 18,00

Digestif Digestif PLN

CALVADOS 40ml 20,00
UNDERBERG 20ml 12,00

WódkiWódki PLN

OSTOYA  40ml 13,00
WYBOROWA 40ml 10,00
ŻUBRÓWKA 40ml 10,00
CHOPIN 40ml 13,00
SOPLICA TRADYCYJNA GORZKA 40ml 10,00
DELUXE ORIGINAL 40ml 30,00
SMIRNOFF BLACK 40ml 13,00
ABSOLUT 40ml 13,00
FINLANDIA 40ml 13,00
TEQUILA 40ml 16,00
J.A. BACZEWSKI 40ml 13,00
BELVEDERE 40ml 18,00
BELUGA GOLD LINE 40ml 70,00

GinGin PLN

GORDON’S 40ml 15,00
SEAGRAM’S 40ml 15,00
BOMBAY SAPPHIRE 40ml 20,00
BEEFEATER 40ml 15,00

KoniakiKoniaki PLN

MARTEL V.S. 40ml 35,00
MARTEL V.S.O.P. 40ml 45,00
MARTEL X.O. 40ml 100,00
HENNESY V.S. 40ml 35,00
HENNESY V.S.O.P. 40ml 45,00
HENNESY X.O. 40ml 90,00
REMY MARTIN V.S. 40ml 30,00
REMY MARTIN V.S.O.P. 40ml 40,00
REMY MARTIN X.O. 40ml 100,00

Brandy Brandy PLN

STOCK 40ml 18,00
METAXA***** 40ml 25,00
METAXA******* 40ml 30,00

Whisky Whisky PLN

Scotch whisky
BALLANTINE’S 40ml 18,00
BALLANTINE’S ‘12Y 40ml 22,00
JOHNNIE WALKER 40ml 18,00
JOHNNIE WALKER ‘12Y 40ml 24,00
JOHNNIE WALKER ‘18Y 40ml 40,00
JOHNNIE WALKER BLUE 40ml 98,00
CHIVAS ‘12Y 40ml 24,00
CHIVAS ‘18Y 40ml 60,00
GRANT’S 40ml 18,00
GLENFIDDICH 40ml 25,00

Irish whiskey
JAMESON 40ml 18,00

Bourbon whiskey
JIM BEAM 40ml 18,00

American whiskey
JACK DANIELS 40ml 22,00

LikieryLikiery PLN

ADWOKAT 20ml 10,00
KRUPNIK 20ml 10,00
COINTREAU 20ml 10,00
JÄGERMEISTER 20ml 10,00
PASSOA 20ml 10,00
AMARETTO 20ml 10,00
CURACAO BLUE 20ml 10,00
BAILEYS 20ml 10,00
MALIBU 20ml 10,00

Rum Rum PLN

BACARDI 40ml 15,00
BACARDI BLACK 40ml 15,00
BACARDI RESERVA 40ml 20,00
BACARDI 8 ANOS 40ml 27,00
CAPITAN MORGAN 40ml 15,00

NapojeNapoje PLN

KAWA Z EKSPRESU 110ml 15,00
KAWA ESPRESSO 60ml 15,00
KAWA CAPPUCCINO 120ml 15,00
Alergeny: mleko i produkty pochodne.

KAWA LATTE MACCHIATO 200ml 17,00
Alergeny: mleko i produkty pochodne.

KAWA MROŻONA 350ml 27,00
Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, jaja, orzeszki arachidowe i inne orzechy, sezam, soja.

KAWA PO IRLANDZKU 200ml 32,00
Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten.

HERBATA 300ml 15,00
HERBATA Z JARZĘBINĄ 300ml 25,00
HERBATA Z ŻURAWINĄ 300ml 25,00
HERBATA Z RUMEM I MIODEM 300ml 25,00
HERBATA Z GORĄCYMI MALINAMI 300ml 25,00
HERBATA Z KONFITURĄ Z PŁATKÓW RÓŻ 300ml 25,00
CZEKOLADA NA GORĄCO 160ml 18,00
Alergeny: mleko i substancje pochodne, orzechy, soja, gluten.

SOKI OWOCOWE 250ml 11,00
NAPOJE GAZOWANE 250ml 11,00

Coca Cola, Fanta, Sprite, Tonic
NAPOJE GAZOWANE 200ml 11,00

Pepsi
WODA MINERALNA 330ml 9,00

gazowana, niegazowana
NESTEA 250ml 11,00
RED BULL 250ml 20,00
SOKI Z NATURALNYCH OWOCÓW 250ml 22,00

pomarańczowy, grejpfrutowy
PIWO GRZANE 500ml 18,00
WINO GRZANE 200ml 20,00

* Napoje przygotowywane są na jednej powierzchni i nie można 
wykluczyć, że zawierają alergeny poza wymienionymi.



Życzymy smacznego!

PrzystawkiPrzystawki PLN

BEFSZTYK TATARSKI 130g 42,00
Składniki: polędwica wołowa 60g, dodatki 40g - składniki: kapary, ogórki konserwo-
we, borowik marynowany, cebula, pieczarka marynowana, sardynka, żółtko jaja - 1szt., 
sos 30ml - składniki: sos sojowy, majonez;
Alergeny: ryby, jaja, gluten, soja, seler, gorczyca, sezam i łubin.

 Istnieje możliwość przygotowania dania bez glutenu

CARPACCIO Z POLĘDWICY WOŁOWEJ 140g 44,00
Składniki: polędwica wołowa 50g, ocet balsamiczny, Napoleon brandy, pasta pesto, 
oliwa z oliwek, dodatki 25g - składniki: ser parmezan, kapary, pieczarki świeże, pieprz 
czerwony, pieprz naturalny, sól;
Alergeny:mleko i produkty pochodne, gluten, soja, seler, gorczyca, sezam i łubin.

KREWETKI SMAŻONE NA MAŚLE Z CZOSNKIEM  
I BIAŁYM WINEM 130g 50,00

Składniki: krewetki 16/20 80g (5szt), masło, czosnek, sól, pieprz naturalny, kolendra, 
wino białe 50ml, grzanki - składniki: bagietka pszenna 25g, oliwa, czosnek; 
Alergeny: owoce morza, jaja, mleko, gluten, siarczyny, seler, soja, gorczyca, sezam i łubin.

 Istnieje możliwość przygotowania dania bez glutenu

WĄTRÓBKI DROBIOWE Z KONFITURĄ  
Z CZERWONEJ CEBULI  250g 42,00

Składniki: wątróbka drobiowa 150g, mąka pszenna, ciasto francuskie, konfitura 80g 
– składniki: czerwona cebula, masło,  czerwone wino, ocet balsamiczny,  cukier trzci-
nowy, miód; jabłka, rajskie jabłka, wódka „Żubrówka”, majeranek, jarmuż, szpinak, 
maliny, cytryna, mikro zioła, jajka, olej słonecznikowy, sałata freeze, sól, pieprz;
Alergeny: laktoza, gluten, soja, siarka, musztarda, sezam.

CARPACCIO Z PIECZONYCH BURAKÓW Z SEREM FETA  
I RUKOLĄ 180g 38,00

Składniki: burak pieczony 100g, ser feta, pomidory koktajlowe, rukola, kiełki warzyw, 
prażone płatki migdałów, sos balsamiczny 20ml - składniki: krem z octu balsamiczne-
go, miód, oliwa, musztarda dijon, zioła prowansalskie;
Alergeny: jaja, mleko i produkty pochodne, gluten, seler, soja, gorczyca, orzechy, sezam i łubin.

 Istnieje możliwość przygotowania dania bez glutenu

TATAR Z AWOKADO 180g 38,00
Składniki: awokado 120g, cebula, szczypiorek, pomidory koktajlowe, pomidory su-
szone, kiełki świeże, oliwa z oliwek, dynia, sól, cukier, mąka ziemniaczana, mix ziaren; 
Alergeny: gluten, orzechy, sezam, łubin, soja.

 Istnieje możliwość przygotowania dania bez glutenu

SałatkiSałatki PLN

SAŁATKA CEZAR 200g 44,00
Składniki: pieczona pierś z kurczaka 100g, sałata rzymska, pomidor koktajlowy, grzan-
ki, skwarki, parmezan, sos 50 ml - składniki: majonez, sos worcestershire, czosnek, 
musztarda, parmezan, sól, pieprz;
Alergeny: jaja, mleko i produkty pochodne, gluten, seler, sezam, łubin, gorczyca, siarczyny.

 Istnieje możliwość przygotowania dania bez glutenu

SAŁATKA Z GRILLOWANYMI KREWETKAMI 190g 42,00
Składniki: krewetki 50g, pomidory koktajlowe, ananas świeży, kiełki groszku cukrowego, 
papryka świeża, sałata zielona, awokado, cebula, orzeszki pinii, liście szpinaku, liście 
botwinki, sos koktajlowy 50ml - składniki: majonez, pomidory pelati, Napoleon Brandy;
Alergeny: owoce morza, jaja,mleko i produkty pochodne, orzechy, sezam.

 Istnieje możliwość przygotowania dania bez glutenu 

SAŁATKA Z GRILLOWANYM SEREM HALLOUMI 250g 38,00
Składniki: ser halloumi 75g, warzywa 160g - rukola, roszponka, sałata radicchio, 
szpinak, pomidory koktajlowe, gruszka, miód, awokado, orzechy nerkowca, mikro 
zioła, sos miodowo-musztardowy 50ml - składniki: miód, musztarda, sól, olej roślin-
nym, ocet winny;
Alergeny: laktoza, gluten, soja, siarka, sezam, orzechy, musztarda, seler.

 Istnieje możliwość przygotowania dania bez glutenu

ZupyZupy PLN

ŻUR Z BIAŁĄ KIEŁBASĄ I JAJKIEM 250ml 32,00
Składniki: zakwas żytni, kiełbasa biała, jaja, boczek wędzony, kości wędzone, czosnek, 
przyprawa typu jarzynka, majeranek, sól, pieprz, Maggi, ziele angielskie, liść laurowy; 
zakwas - składniki: chleb żytni, mąka żytnia, czosnek;
Alergeny: jaja,mleko i produkty pochodne, gluten, soja, seler, gorczyca, sezam i łubin.

ZUPA CZOSNKOWA Z GRZANKAMI ZIOŁOWYMI 250ml 28,00
Składniki: czosnek świeży, cebula, borowiki mrożone, serek mascarpone, masło, 
Napoleon brandy, natka pietruszki, liść laurowy, ziele angielskie, sól, vegeta, pieprz;
Alergeny: gluten, soja, mleko, gorczyca, seler.

ROSÓŁ Z PIEROŻKAMI Z KACZKI 250ml 36,00
Składniki: kaczka, papryka świeża, por, seler, marchew, kapusta biała, natka pie-
truszki, liść laurowy, przyprawa typu jarzynka, Maggi, sól, pieprz; pierożki  
z kaczki 65g - składniki: mąka, sól, olej, jaja, kaczka z rosołu, masło, czosnek, maje-
ranek, sól, pieprz;
Alergeny: jaja,mleko i produkty pochodne, gluten, soja, seler, gorczyca, sezam i łubin.

Dania mięsneDania mięsne PLN

POLĘDWICA WOŁOWA SMAŻONA NA MAŚLE CZOSNKOWYM 
PODANA Z GRILLOWANYMI WARZYWAMI 360g 120,00

Składniki: polędwica wołowa 150g, sól, pieprz, czosnek, pasta prowansalska; ma-
sło klarowane; warzywa grillowane 150g: papryka świeża, zielone szparagi, cukinia,  
cebula, czosnek; ziemniaki smażone 30g: ziemniak, olej; dodatki 30g: bułka pszenna;
Alergeny: mleko i produkty pochodne, gluten, seler, soja, gorczyca, sezam i łubin.

 Istnieje możliwość przygotowania dania bez glutenu

PIKANTNY STEK Z POLĘDWICY WOŁOWEJ 350g 98,00
Składniki: polędwica wołowa 120g, pieprz, olej, musztarda, miód, sos Worcester, frytki 
belgijskie 120g, warzywa z grilla 130g - składniki: sól, pieprz, bazylia, masło; sos 
barbecue 120ml - składniki: wino stołowe, pomidory pelati, cebula Napoleon brandy;
Alergeny: ryby, jaja,mleko i produkty pochodne, gluten, siarczyny, soja, seler, gorczyca, sezam  
i łubin.

 Istnieje możliwość przygotowania dania bez glutenu

KACZKA PIECZONA Z SOSEM ŻURAWINOWYM  
I PUREE ZIEMNIACZANYM 370g 87,00

Składniki: kaczka 200g, jabłka, masło, sok pomarańczowy, miód, brandy, sól, pieprz, 
pieprz ziołowy, czosnek, majeranek, sos żurawinowy 120ml- składniki; żurawina kon-
serwowa, wino czerwone, miód, puree 150g- składniki: cebula, ziemniaki, czosnek, 
masło, mleko, krem balsamiczny, miód, sól, pieprz, ocet winny, chipsy z selera i sko-
rzonery, mikro zioła;
Alergeny: jaja, mleko i produkty pochodne, gluten, siarczyny, soja, seler, gorczyca, sezam i łubin.

 Istnieje możliwość przygotowania dania bez glutenu

FILET Z KURCZAKA ZAPIEKANY Z SEREM CAMEMBERT 
I GRUSZKĄ 380g 62,00

Składniki: pierś z kurczaka 120g, ser camembert 40g, gruszka 20g - składniki: miód, 
wino, rozmaryn , bataty pieczone 120g, warzywa z grilla 80g – składniki: cukinia mini, 
papryka, sól, pieprz, mikro zioła;
Alergeny:mleko i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, jaja,  gorczyca, gluten,  siarczany, 
sezam i łubin.

 Istnieje możliwość przygotowania dania bez glutenu

GRILLOWANE POLĘDWICZKI WIEPRZOWE W SOSIE 
Z GRZYBÓW SMARDZÓW 350g 72,00

Składniki: polędwica wieprzowa 110g, puree z wędzonych ziemniaków 100g – skład-
niki: ziemniaki wędzone, masło, mleko, papryka z grilla 120g, sos z grzybów smardzów 
120ml – składniki: smardze, wino białe, śmietana, masło, cebula, sól, pieprz;
Alergeny: jaja,mleko i produkty pochodne, gluten, siarczyny, soja, seler, gorczyca, sezam i łubin.

KOTLET SCHABOWY 400g 68,00
Kotlet schabowy 120g - składniki: schab, mąka, masło, jaja, bułka tarta, sól, pieprz, 
olej; ziemniaki 110g, masło, koperek, sól; kapusta zasmażana 170g - składniki: kapu-
sta biała, boczek wędzony, mąka, masło, koperek, majeranek, sól, pieprz, olej; 
Alergeny: jaja,mleko i produkty pochodne, gluten, soja, seler, gorczyca, sezam i łubin.

Dania z ryb i owoców morzaDania z ryb i owoców morza PLN

KREWETKI KRÓLEWSKIE Z GRILLA 430g 119,00
Składniki: krewetki królewskie 3szt 150g, oliwa z oliwek, wino białe stołowe, czosnek,-
sól, pieprz; ryż 130g - składniki: ryż biały, ryż dziki, szafran; warzywa z grilla 150g - 
składniki: papryka świeża, cebula, marchew, pieczarka, cukinia, pomidorki koktajlowe, 
natka pietruszki, cytryna; sos czosnkowy 30ml - składniki: majonez, jogurt naturalny, 
czosnek, sok z cytryny, Napoleon brandy, sól;
Alergeny: owoce morza, jaja,mleko i produkty pochodne, gluten, siarczyny, soja, seler, gorczyca, 
sezam i łubin.

MAKARON Z KREWETKAMI 380g 64,00
Składniki: krewetki 80g, makaron spaghetti 80g, oliwa z oliwek, masło, białe wino, 
czosnek, papryka chili, pietruszka, parmezan, pomidorki koktajlowe, sól, pieprz;
Alergeny: owoce morza, jaja, mleko, gluten, siarczyny, seler, soja, gorczyca, sezam i łubin.

 Istnieje możliwość przygotowania dania bez glutenu

SANDACZ SMAŻONY NA MAŚLE Z WARZYWNYM RATATOUILLE 370g 76,00
Składniki: sandacz filet 120g, ratatouille 150g - składniki: bakłażan, cukinia, papry-
ka, pomidor, cebula, czosnek, limonka, zioła, sól, pieprz, puree cytrynowe z młodej 
marchewki 100g - składniki: marchewka, pasta cytrynowa, sezam, seler, miód, masło, 
mleko, mikro zioła.
Alergeny: mleko i produkty pochodne, soja, siarczyny, sezam, musztarda, seler, ryba.

 Istnieje możliwość przygotowania dania bez glutenu

HALIBUT SMAŻONY NA PUREE Z BOBU Z SOSEM 
KREWETKOWYM 250g 84,00

Składniki: Halibut filet 120g: mąka pszenna, olej, sól, pieprz naturalny; 
Puree z bobu 60g: bób, mleko, masło, pieprz biały, sól; 
Dodatki 70g: sałata freeze, marchew, pietruszka korzeń, czarny sezam, mikro zioła, 
musztarda, miód, sok z cytryny.
Sos 120 ml: krewetki, wino białe, cebula, śmietana, masło;
Alergeny: owoce morza, gluten, jaja, mleko i produkty pochodne, siarczyny, soja, seler, gorczyca, 
sezam i łubin.

Dania jarskie Dania jarskie PLN

TOFU Z ORZECHAMI NERKOWCA  
I CHRUPIĄCYMI PLACUSZKAMI Z CUKINII 340g 50,00

Składniki: tofu 100g, orzechy nerkowca 20g, placuszki 100g – składniki: cukinia, mar-
chewka, kasza jaglana, cebula, mąka kukurydziana, mus z cukinii 100g – składniki: 
cukinia, cebula, mleko ryżowe
Alergeny: orzechy, sezam, soja.

MAKARON TAGLIATELLE Z SOSEM SZPINAKOWO-SERO-
WYM I POMIDORAMI SUSZONYMI NA SŁOŃCU 340g 54,00

Składniki: makaron wstążki 170g, pomidorki koktajlowe, parmezan, bazylia, sól, sos 
szpinakowo-serowy - składniki: śmietana, cebula, szpinak, ser lazur, wino stołowe, po-
midory suszone na słońcu, oliwa z oliwek, czosnek, sól, pieprz;
Alergeny: jaja,mleko i produkty pochodne, gluten, orzechy, siarczyny, soja, gorczyca, sezam i łubin, 
owoce morza.

Dania flambirowaneDania flambirowane PLN

BEEF STROGONOFF - polędwica wołowa w sosie pomidorowym 220ml 64,00
Składniki: polędwica wołowa 70g, Napoleon brandy, wino czerwone stołowe, pieczarki 
świeże, śmietana, sól, pieprz; sos pomidorowy 160ml - składniki: pomidory pelati, ce-
bula, natka pietruszki, masło, sól, pieprz;
Alergeny: jaja,mleko i produkty pochodne, gluten, siarczyny, soja, seler, gorczyca, sezam i łubin.

 Istnieje możliwość przygotowania dania bez glutenu

NALEŚNIKI Z SEREM 230g 52,00
Składniki: mąka,mleko, jaja, twaróg, cukier puder, cukier wanilinowy, brzoskwinia kon-
serwowa, ananas konserwowy, olej, masło, wiśniówka;
Alergeny: jaja,mleko i produkty pochodne, gluten.

NALEŚNIKI Z MUSEM JABŁKOWYM 230g 52,00
Składniki: mąka,mleko, jaja, mus jabłkowy, cukier waniliowy, olej, masło, wiśniówka, 
cynamon;
Alergeny: jaja,mleko i produkty pochodne, gluten, soja, seler, gorczyca, sezam i łubin.

* Całkowitą wagę/objętość potrawy podano z wyłączeniem sosów.
* Dania przygotowywane są na jednej powierzchni i nie można wykluczyć, 
   że zawierają alergeny poza wymienionymi przy każdej potrawie. 


