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Witamy serdecznie w Restauracji na Zdrowie.
Wszystkie przedstawione w naszej karcie dania
przygotowujemy na miejscu, używając produktów
wysokiej jakości. Z tego względu czas oczekiwania
może być nieco dłuższy, ale chcemy serwować
tylko to, co najlepsze i to w najlepszym wydaniu.
Każde danie jest przygotowywane specjalnie dla
Ciebie i mamy nadzieję, że każda wizyta u nas
dostarczy Ci, miły Gościu, wyjątkowych wrażeń.
Życzymy samczego 

Przystawki
Kołduny litewskie smażone z grzybami leśnymi.............................................18 zł
Tatar wołowy z dodatkiem parmezanu, marynowanych grzybów,
czerwonej cebuli i pikantnego zielonego ogórka................................................... 28 zł
Śledź słodko-kwaśny ułożony na sosie śmietanowo–majonezowym
z dodatkiem skórki cytrynowej i czosnku..................................................................18 zł

zupy
Zalewajka staropolska z ziemniakami...........................................................14 zł
Krem z buraka z chipsem z boczku i twarożkiem..............................................14 zł
Zupa dyniowa z pomarańczą i imbirem.............................................................14 zł
Rosół tradycyjny z makaronem........................................................................14 zł
Zupa sezonowa....................................................................................................14 zł

Dania główne
Grillowany Schab z kością podany na pieczonych ziemniakach
z białym serem oraz surówką dnia........................................................................... 29 zł
supreme z kurczaka z kostką przygotowane metodą sous–vide,
serwowane na serowym risotto z groszkiem i mini marchewką............................. 34 zł
Pikantny gulasz z warzywami na plackach ziemniaczanych
z dodatkiem kwaśnej śmietany oraz czarnuszki..................................................... 29 zł
Tradycyjne gołąbki w sosie pomidorowym
z puree ziemniaczanym............................................................................................. 28 zł
Poliki wieprzowe duszone w czerwonym winie
w towarzystwie kaszy bulgur z warzywami pieczonymi........................................ 34 zł
Pieczona kaczka ułożona na kluskach śląskich, z jabłkiem, żurawiną
i sosem karmelowo–pomarańczowym......................................................................51 zł
Żeberka wieprzowe zapieczone w pomadzie śliwkowej,
podane z pieczonymi ziemniakami z dodatkiem buraków.................................... 34 zł

Dania mączne oraz ryby
Cepeliny z mięsem
na kapuście zasmażanej (3 sztuki)........................................................................... 29 zł
Pstrąg pieczony z pomidorami, czosnkiem i bazylią
ułożony na konfitowanych ziemniakach z masłem ziołowym................................ 39 zł
Pierogi z serem wędzonym,
boczkiem i ziemniakami (7 sztuk)............................................................................. 24 zł
Kluseczki ziemniaczane z kurczakiem, grzybami leśnymi,
podane w sosie śmietanowym z dodatkiem zielonego pieprzu............................ 34 zł
Tagliatelle w sosie puttanesca
z wędzonym boczkiem.............................................................................................. 28 zł
Makaron ryżowy z dynią, chili, marynowaną cebulką
i świeżym szpinakiem................................................................................................. 28 zł
grillowany filet z kurczaka na wstęgach makaronu
z sosem serowo-truflowym......................................................................................... 28 zł

Sałaty
Sałatka z camembertem panierowanym w sezamie z dodatkiem
grillowanej gruszki,orzechów, winogrona i pomidorków koktajlowych	���������������27 zł
Grillowane krewetki z dodatkiem czerwonej pasty curry
i warzywami, ułożone na mieszance sałat...............................................................38 zł

Menu dla dzieci
Zupa pomidorowa...............................................................................................10 zł
Rosół z makaronem.................................................................................................10 zł
Naleśnik z serem.................................................................................................. 15 zł
Paluszki z kurczaka z frytkami i surówką dnia................................................. 15 zł
Placki ziemniaczane z cukrem i słodką śmietaną............................................ 15 zł

Desery
Sernik pieczony w niskiej temperaturze z wiśniami
z karmelowym spodem...............................................................................................17 zł
Mus z gorzkiej czekolady ułożony na cynamonowych ciasteczkach
z dodatkiem śliwek......................................................................................................18 zł
Beza z kremem karmelowym, orzechami ziemnymi
oraz sosem malinowym...............................................................................................19 zł

Napoje bezalkoholowe
Świeżo wyciskane soki:
pomarańczowy, grejpfrutowy, mix (0,2 l/0,4 l)............................................10 zł/18 zł
Napoje: Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite, Kinley, Fuze Tea (0,25 l)........6 zł
Soki Cappy: pomarańczowy, grejpfrutowy, jabłkowy,
czarna porzeczka,pomidorowy (0,25 l).....................................................................6 zł
Woda Kropla Beskidu niegazowana (0,33 l)....................................................6 zł
Woda Kropla Delice gazowana(0,33 l)..............................................................6 zł

Kawy klasyczne
ESPRESSO mała, bardzo mocna czarna kawa.........................................................6 zł
ESPRESSO DOPPIO podwójne................................................................................ 10 zł
ESPRESSO AFFOGATO z gałką lodów waniliowych............................................. 10 zł
ESPRESSO CON PANNA z bitą śmietaną.................................................................9 zł
AMERICANO klasyczna czarna kawa.......................................................................8 zł
FLAT WHITE podwójne espresso z dobrze spienionym mlekiem...........................12 zł
CAPUCCINO espresso z dużą ilością spienionego mleka................................... 10 zł
CAFE LATTE espresso oddzielające spienione mleko od kremowej pianki	��������� 10 zł

Herbaty
SIR WILLIAMS: ceylon, earl grey, zielona, owocowa, rooibos (0,2 l)	��������������������6 zł
RICHMONT podawana w dzbanku, selekcja smaków (0,4 l)...............................12 zł

Herbaty rozgrzewające
Mocno rozgrzewająca malinowa parzona z suszonych owoców
malwy sudańskiej z imbirem, pomarańczą i goździkami (0,4 l)............................15 zł
Jesienna parzona z prawdziwej, orientalnej mieszanki ziołowej,
z markują, miodem, cytryną, rozmarynem i pigwą (0,4 l)......................................15 zł
Rum dodatkowo (0,4 cl).............................................................................................5 zł.

Wódki
Luksusowa (0,4 cl)..................................................................................................7 zł
Luksusowa (50 cl)................................................................................................ 85 zł
Wyborowa (0,4 cl)..................................................................................................8 zł
Wyborowa (70 cl).............................................................................................. 120 zł
Absolut (0,4 cl)....................................................................................................... 10 zł
Absolut (70 cl)...................................................................................................... 150 zł
*	Lista alergenów znajduje się u obsługi lokalu, na Państwa życzenie zostanie Państwu udostępniona.
**	Do stolików powyżej 8 osób doliczamy 10% serwisu.
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