OBOWIĄZUJE SAMOOBSŁUGA
ZAMÓWIENIE NA WSZYSTKO MOŻNA ZŁOŻYĆ W 3 MIEJSCACH:
PRZY BARZE W RESTAURACJI LUB W OBU OKIENKACH KONTENERA W OGRODZIE
• BURGERY •
(standard wysmażenia wołowiny do burgera to medium - zamówienie innego stopnia wysmażenia możliwe WYŁĄCZNIE W MOMENCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA)
polecamy ZESTAWY - BURGER + 200 g FRYTKI stekowe + sos czosnkowy GRATIS !
KLASYCZNY BURGER
29 zł / 37 zł (ZESTAW)

(polska wołowina 180 g! + bułka, sałata, ogórek kiszony, pomidor, karmelizowana czerwona cebula,
sos na bazie majonezu i korniszonów)
WEGE BURGER

27 zł / 35 zł (ZESTAW)

(kotlet buraczany 130g + kozi ser, bułka, sałata, ogórek świeży, pomidor, sos na bazie majonezu i korniszonów)
CHEESEBURGER

32 zł / 40 zł (ZESTAW)

(polska wołowina 180 g! + ser cheddar, bułka, sałata, ogórek kiszony, pomidor, karmelizowana czerwona cebula,
sos na bazie majonezu i korniszonów)

39 zł / 47 zł (ZESTAW)

OSTRY ŻUK!
(polska wołowina 180 g! + podwójny ser cheddar, bułka, sałata, ogórek kiszony,pomidor, karmelizowana czerwona cebula, jalapeno,
chrupiące krążki cebulowe i sos sriracha-majo-curry)

• GRILL •
STRIPSY z eko kurczaka z frytkami stekowymi (2 stripsy – 150g, frytki 200g, ketchup)

26 zł

PIERŚ z eko KURCZAKA z frytkami stekowymi (kurczak – 150g, frytki 200g, sałata i sos sriracha-majo-curry)

36 zł

SANDACZ (ﬁlet) z frytkami stekowymi (sandacz – 160g, frytki 200g, sałata i sos czosnkowy)

44 zł

• TAPAS – GRILL •

• DODATKI •

(idealny do wina, piwa i drinków)

FRYTKI STEKOWE 200g

12 zł

Chrupiące KALMARY w cieście (8szt = 200g) + sos sriracha-majo-curry 19 zł

FRYTKI z BATATA 200g

18 zł

Chrupiące KRĄŻKI CEBULOWE (10szt = 200g) + sos czosnkowy

Dodatkowy kotlet WOŁOWY do burgera 180g!

16 zł

14 zł

• ZUPY •
KREM z POMIDORÓW pelati
z oliwą rozmarynową i parmezanem 300ml

Dodatkowy STRIPS z eko kurczaka 80g

8 zł

Dodatkowa PIERŚ z eko kurczaka 150g

14 zł

Ketchup / majonez

1 zł

ŻUKowy winegret / sriracha-majo-curry/ czosnkowy HOMEMADE

2 zł

16 zł

CHŁODNIK (burak, rzodkiewka, ogórek,
koper i szczypior w maślance i jogurcie) 300ml

16 zł

• SAŁATY •

• MAKARONY •
KREWETKI

42 zł

MISTA

(makaron spaghetti, białe wino, masło, chilli, czosnek, pomidory,
pietruszka, parmezan)

16 zł

(mix sałat, pomidor, ogórek, rzodkiewka, ŻUKowy winegret,

PESTO
(makaron spaghetti, homemade zielone pesto z serem emilgrana,
słonecznikiem i orzechami)

28 zł

AGLIO OLIO
(makaron spaghetti, czosnek, chilli, pietruszka, oliwa z oliwek)

26 zł

BOLOŃSKI
(makaron spaghetti, mięso wołowo-wieprzowe, pomidory pelati,
czerwone wino, czosnek, cebula)

28 zł

bułeczka) 300g
KOZI SER

WYKAZ ALERGENÓW DOSTĘPNY U OBSŁUGI

34 zł

(mix sałat, kozi ser, burak, gruszka, ogórek, orzechy, granat,
ŻUKowy winegret, bułeczka) 450g
KOTLET z BURAKA na sałacie
(mix sałat, ogórek, pomidor, granat, sos balsamiczny,
ŻUKowy winegret, bułeczka) 450g
•

SEGREGUJ ŚMIECI! DZIĘKUJEMY!

26 zł

OBOWIĄZUJE SAMOOBSŁUGA
ZAMÓWIENIE NA WSZYSTKO MOŻNA ZŁOŻYĆ W 3 MIEJSCACH:
PRZY BARZE W RESTAURACJI LUB W OBU OKIENKACH KONTENERA W OGRODZIE

• SŁODKI ŻUK •

• NAPOJE ZIMNE •

homemade

KAWA MROŻONA z ŻUKa ® 0,4l

24 zł

SŁOICZKI 210ml – smaki sezonowe

14 zł

kawa specjalna - americano / 1 porcja lodów / syrop smakowy homemade

SERNIKOBROWNIE 150g – bezglutenowe

16 zł

bita śmietana

SERNIK KLASYCZNY 180g - w polewie czekoladowej

16 zł

AMERICANO na LODZIE 0,3l (czarna)

12 zł

espresso, woda, lód
FRAPPE 0,3l (biała)

• LODY •

espresso, mleko, lód

(dostępne w kontenerze)
PORCJA 50g (jeden smak)

7 zł

DESER LODOWY 170g (3 porcje lodów, 2 dodatki, bita śmietana) 24 zł
DODATEK

2 zł

(dostępny w restauracji)
KUBECZEK 60g

14 zł

(z mlekiem roślinnym)

16 zł

ESPRESSO TONIK 0,3l

16 zł

tonik, espresso, limonka, lód
ŻUKowa LEMONIADA 0,3l

16 zł

cytrynowa / hibiskusowa / mango
12 zł

12 zł

SOK TŁOCZONY 0,3l

0,5l / 8 zł

• NAPOJE CIEPŁE •

• ALKOHOLE •

KAWA
Espresso / Doppio

10 / 13 zł

Piwo but. 0,5l

14 - 20 zł

Americano

10 zł

Espresso macchiato

11 zł

Kawa z mlekiem

12 zł

Cappuccino

14 zł

Wino domu 0,75 but.

Latte

16 zł

PROSECCO Z KIJA 0,15/ 0,25L

Flat white

16 zł

APEROL SPRITZ

25 zł

GIN & TONIK

25 zł

MIMOZA

20 zł

Dodatkowy shot espresso

3 zł

Mleko roślinne

2 zł

Bita śmietana

4 zł
PO WIĘCEJ ZAPRASZAMY DO BARU :)

HERBATA
Czarna, zielona, owocowa

wegetariańskie
wegańskie

Piwo z kija 0,3 / 0,5l (cena w zależności od rodzaju)

12 zł

Imprezy okolicznościowe? ORGANIZUJEMY!
Napisz maila: ZUK.RESTAURACJA@GMAIL.COM

10 - 17 zł

55 zł
16 / 22 zł

butelka 0,75l

butelka 0,75l

butelka 0,75l

