Menu
Komosianka
Apetyt rośnie w miarę jedzenia…

PRZYSTAWKI
Staropolski smalec z pieczywem i kiszonym ogórkiem 80g/80g/80g....18

zł

Homemade lard with pickled cucumber served with bread
Krążki cebulowe, śliwka w boczku, podane z sosem serowym150 g……….23
Onion rings, plum in bacon, served with cheese sauce

zł

Wigierskie sielawki smażone z pieczywem i sałatką 150g/80g…....29 zł
Regional lake fish fried served with bread and mix salad
Deska mięs i serów
podana z ogórkami kiszonymi i pieczywem 150g/150g/80g …38

zł/2 osoby

Charcuterie seved with sour cucumber and bread

SAŁATKI
„Komosianka” (komosa ryżowa, mix sałat, pomidor, marchew, orzechy
włoskie, ser sałatkowy, sos ziołowy) 200g………….……..……….29
Salad with quinoa, mix salad, tomato, carrot nuts, white cheese, herb sauce

zł

„Cezar” (sałata rzymska, grzanki, kurczak, pomidorki koktajlowe,
sos serowy) 200g……………………………..….…..……...34 zł
Salad with chicken, salad, tomato, croutons white cheese sauce

ZUPY
Folwarczna zupa dnia 300ml ……….…………………..…....…..14 zł
Soup of the day

Rosół z makaronem

300ml……………………………………….......14

Chicken soup with noodle

zł

DANIA GŁÓWNE

Zapiekanka rybna z porem, zielonym groszkiem i ziemniakami
w sosie beszamelowym 350g.…....45 zł
Fish pie with leek and green peas in béchamel sauce

Okoń smażony w panierce piwnej podawany z frytkami ,
sosem tatarskim i surówką 150/120g/80g……………………………...……...45 zł
Perch fillet white potato and salad

Pstrąg pieczony w soli z ziemniakami i surówką200/120g/80g....…...45 zł
Trout baked in salt with potatoes and salad

Golonka w miodowo – piwnej glazurze z tłuczonymi ziemniakami
z boczkiem i kiszoną kapustą 300g/120g/80g ……………………….42 zł
Ham hockin honey and beer glaze with mashed potatoes and salad

Schabowy tradycyjny z ziemniakami i surówką200g/120g/80g ……....35 zł
Pork schnitzel with potatoes and salad

Policzki wołowe podawane z ziemniakami tłuczonymi
i surówką 150g /120g/80g….……………………………………. …..………..… 46 zł
Beef cheeks served wit potatoes and salad

Filet kurczaka zapiekany ze szpinakiem i serem mozzarella na
czarnym ryżu z pestkami słonecznika i z marchewką 150g/120g/50g…..36

zł

Chicken breast with mozzarella and spinach with black rice and carrot

Noga z kaczki podana z kluskami śląskimi
i buraczkami na ciepło 150g/120g/80g……………………………....…....55 zł
Duck with potato noodles and warm beetroot

REGIONALNIE (dostępne w wybrane dni)
Regionally (availability in selected days)
Placki ziemniaczane podawane ze śmietaną…………… 22 zł/4 szt
Potato pancakes served with sour cream

Domowe kartacze z zasmażką podawane z surówką.……28 zł/2 szt
Dostępne w weekend
Babka ziemniaczana z okrasą podawana ze śmietaną
i zestawem surówek300g………………….……..25 zł
Potato cake with cream and salad

Placki kamedulskie

350g (Placki

ziemniaczane z gulaszem)……….……..32

zł

Potato pancake with goulash

Pierogi ręcznie lepione.......................................................................8 szt /26 zł
(z mięsem, ukraińskie, z soczewicą)
Homemade dumplings (with meat/cheese-potato/ lentil)

DANIA DLA DZIECI
Chrupiące kęski kurczaka
podawane z frytkami i ketchupem 120g/100g……..…….23 zł
Chicken fillet with crispy batter served with french fries and ketchup

Naleśniki z domowym dżemem/ z serem/z nutellą i bananem22 zł/ 2 szt
Pancakes with homemade jam/with sweet cheese/Nutella and banana

DESER
Słodki bałagan (lody, beza, owoce, bita śmietana)
Ice cream dessert

150 g…….

….….……..14 zł

Brownie z lodami 120g ……………………………………………15 zł
Brownie with ice-cream

NAPOJE GORĄCE
Herbata/ Tea 300ml .……………………………………………………...……9
Espresso / Podwójne espresso 40ml/80ml…………..………...……….... 6

zł/ 8 zł

Kawa czarna / Coffee 180 ml…………………………………………….…...

9 zł

Kawa z mlekiem / Coffee with milk 200 ml…………………………..….... 10
Cappuccino 200 ml…………………...…………………….…..
Latte

250 ml

zł

zł

12 zł

…………………………………………..…….....14 zł

Herbata rozgrzewająca z pomarańczą, cytryną, sokiem malinowym
i goździkami 250 ml.......……………………16

zł

NAPOJE ZIMNE
Woda gazowana/niegazowana 0,3 l ………………………..…….... 4 zł
Sparkling water/still water 0,3 l

Woda niegazowana z cytryną podawana w dzbanku 1l……..…..10 zł
Still water with lemon served in a jug

Sok pomarańczowy/ Sok jabłkowy 0,2 l……………………...……..… 6 zł
Orange juice/ Apple juice 0,2 l

.

Pepsi/ Mirinda/ 7up 0,2 l ………………………………...…………….…..… 7

zł

Domowy kompot owocowy podawany w dzbanku 1l………………12 zł
Homemade friut compote served in a jug
Napój energetyczny 0,25ml……………………………….……..

12 zł

Pigwoniada klasyczna /kwaśna / z miodem / z herbatą 0,3 l ……….……..

11 zł

ALKOHOLE
PIWO/ beer
Tyskie 0,5 l/but………………….………………………….…………..…..11

zł

Piwo bezalkoholowe 0,5l/but……………………………………….....….

12 zł

Podpiwek0,5l/but……………………………………...…………….....….

14 zł

Kormoran Jasny 0,5l/but……………..…….…………………………..…

14 zł

Śliwka w Piwie 0,5 l/but………...………………………………………….14

zł

Wiśnia w Piwie 0,5 l/but………...………...……………………………….14

zł

Piwo litewskie (Svyturys) 0,5l/but…………………………………………14

zł

Regionalne piwo z Suwałk
(Wigry, Kamedulskie, Jaćwing, Trzynastka, Mocne)0,5l/but…………14

zł

Piwo grzane 0,5 l………...………...…………………………………...….16

zł

Wino grzane 0,2 l………...………...………………………...………...….16

zł

WINO
Karta win.

Organizujemy przyjęcia okolicznościowe, takie jak komunie,
chrzciny, spotkania rodzinne i firmowe . Jesteśmy otwarci na
Państwa życzenia odnośnie wyboru sali, ustawienia stołów
oraz ułożenia menu.
Każdą ofertę przygotujemy indywidualnie i dostosujemy do
Państwa
najwyższych oczekiwań.
.
Więcej informacji:
e-mail: komosianka@hutta.pl
Tel:502-272-701

