Menu:

Restauracja „Przy Gościńcu”
ul. Roździeńskiego 9, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Tel. 731214375
Mail: przygoscincu@o2.pl
Zapraszamy od godz. 7,00 do 22,00 ( śniadania 7,00-10,00 )
- sobota i niedziela od godz. 7,00 do 21,00
lub do ostatniego gościa
Dla naszych gości przygotowujemy:
-śniadania

- Penne z tuńczykiem i pomidorkami
- Penne ze szpinakiem i kurczakiem
zł
- „Grande” placek po węgiersku (450 g)
zł Big potato akce with hungarian meat sauce

21,00

Dumplings : traditional with cabbage and mushrooms/ russian / meat

z kapustą i grzybami –
ruskie –
z mięsem –

- kolacje
- spotkania okolicznościowe, biznesowe, integracyjne, oraz
bankiety firmowe - zgodnie z Państwa oczekiwaniami

mix pierogowy –

8 szt.

19,00 zł
19,00 zł
19,00 zł

12 szt.

24,00 zł

8 szt.
8 szt.

– 17

Oferujemy smaczne posiłki na miejscu i na wynos,
fachową obsługę oraz przytulną atmosferę
W menu restauracji proponujemy posiłki w wersjach:
tanio i szybko - przystępnie i smacznie - na zamówienie

Ceny zawierają podatek VAT

22,00 zł
22,00

- Pierogi u nas robione:

- lunche i obiady

- organizujemy dostawy cateringowe do firm oraz
osób prywatnych od poniedziałku do piątku w godz. 11
oraz na termin wcześniej ustalony

Tanio i szybko
Cheap and quickly

Przystawki/ Starters

- Śledź

w oleju po domowemu (120 g)
14,00 zł

Herring in oil with onion

- Zupa wiejska z mięsem i warzywami

- Country soup with meat and vegetables

(450 ml)

- Polewka „Dąbrowska” z białego sera
- Tatar wołowy (150 g)

26,00 zł

- Regional soup from white chess ( 300 ml)

- Wątróbki drobiowe z pieczonym jabłkiem (160 g)

19,00 zł

- Zalewajka z grzybami, ziemniakami,
białą kiełbasą i jajkiem (300 ml)

Beef tatar

Poultry livers with baked apple

4,00 zł

Bread

- Masło porcjowe

zł

Tradional sour soup with moschrums, potatoes, white sausage and egg

- Pieczywo (200 g )

17,00 zł

9,00

10,00 zł

- Krem z białych szparagów z grissini (250 ml)
Cream of white asparagus

-

10,00 zł

( 10 g ) - 2 szt.

4,00 zł

Butter

Dania główne / Main Dishes
Sałatki / Salads
- Drobiowy Gyros na świeżych warzywach
z sosem tzatziki (220 g)

- Befsztyk z polędwicy wołowej z cebulką,
talarki ziemniaczane, sałatka mieszana (160 g)
21,00 zł

Beef steak with onions, roasted potatoes and mix ed salad

56,00 zł

Grilled chicken on the fresh vegetables with tzatziki dressing

- Sałatka grecka z fetą i oliwkami (220 g)

21,00 zł

- Polędwiczka na plackach z sosem grzybowym i sałatką
z selera naciowego
(160 g)
35,00 zł
Pork loin on potato akce, with mushrooms sauce and radish salad

Greek salad

- Sałatka ze świeżym łososiem ( 220 g )
26,00 zł

Salad with fresk fried salmon

- Golonka po bawarsku gotowana w piwie i warzywach,
podana z kapustą i ziemniakami (bez kości)
4,oo zł/ 100 g
Knockle cooked in beer and vegetables served with potato and cabbage

Zupy / Soup

- Cordon bleu z szynką i serem, kręcone frytki,
sałatka wiosenna (160 g)
escalope with ham and cheese, french fries and spring salad

Dla dzieci / Children’s

-

menu

28,00 zł

-

- Filecik panierowany z frytkowymi sprężynkami i ketchupem,
surówka z marchewki (120 g)
20,00 zł

- Rolada drobiowa ze szpinakiem i serem feta ,
na sosie czosnkowym, ryż , zestaw surówek (180 g)

Chicken fillet with ketchup, french fries and carrot salad

Chicken roulade with spinach, feta cheese and garlic sauce, rice and
mixed salad

25,00 zł

- Roladka wieprzowa z kluskami śląskimi
czerwoną kapustą (180 g)

28,00 zł

Pork roulade with Silesian dumplings and red cabbage

- Bursztynowa gęś marynowana w miodzie, kuleczki
ziemniaczane, bukiet warzyw podsmażanych (180g)
Fried goose in honey, potato balls, fried vegetables

42,00 zł
- Łosoś z cytryną , trójkąciki cebulowe,
mix sałat (140 g )

Salmon steak with lemon, onion triangles and mixed salad

37,00 zł

- Mintaj duszony w białym winie, ziemniaki , bukiet warzyw
gotowanych (160 g)
29,00 zł
Pollock poached in white wine,boiled potatoes, bouquet of vegetables

- Bukiet warzyw gotowanych z jajkiem sadzonym i
ziemniakami( 350 g)
2 1,00 zł
A vegetarian plate

Desery/ Desserts
- Lody z owocami i bitą śmietaną

Ice cream with fruits and whipped cream ( 250 g )

14,00 zł

- Pucharek gorących wiśni z lodami i bitą śmietaną
Hot cherries with ice cream and whipped cream (250 g)
16,00 zł
- Szarlotka “ Szefa” z kruszonym piernikiem
Apple pie with crushed gingerbread (250 g)

17,00 zł

Napoje zimne / Cold drinks
Górska Natura gazowana
but. 300 ml
Sparkling water
Górska Natura n/gaz.
but. 300 ml
Still water
Pepsi/Light/Max
but. 200 ml
Pepsi
Mirinda
but. 200 ml
Mirinda orange
7UP
but. 200 ml
7up
Schwepps tonic/lemon
but. 200 ml
Tonic
Soki Toma
but. 200 ml
Juices Toma
Lipton Ice Tea
but. 250 ml
Lipton Ice Tea
Rockstar
pusz. 250 ml

6,00 zł

Kawa czarna / espresso
Black coffee
Kawa z mlekiem
Coffee with milk
Kawa latte
Coffee latte
Kawa adwokatka
Coffee with advocat
Irish coffee

7,00 zł
8,00 zł
9,00 zł
10,00 zł
12,00 zł

Herbata czarna Dilmah
Black tea Dilmah
Herbata smakowa Dilmah
Flavored tea Dilmah

6,00 zł
6,00 zł

Piwo / Beer
Tyskie klasyczne/gronie

but. 500 ml

8,00 zł

Tyskie pszeniczne/czerwony lager

but. 500 ml

9,00 zł

Żywiec

but. 500 ml

9,00 zł

Lech

but. 500 ml

8,00 zł

Heineken

but. 500 ml

12,00 zł

6,00 zł

Karmi

but. 400 ml

7,00 zł

6,00 zł

Lech bezalkoholowy /non-alcohol

but. 330 ml

6,00 zł

6,00 zł

Żywiec

but. 330ml

6,00 zł

6,00 zł
6,00 zł
6,00 zł
9,00 zł

Aperitify i Vermouthy
Aperitifs and Vermouths

Napoje gorące / Hot drinks

Campari
50 ml
Martini Bianco 100 ml
Martini Rosso 100 ml

8,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

Martini dry

100 ml

Wódki / Vodka
-Wyborowa

10,00 zł
but. 500ml

25,00 zł

-Henessy F.C

40 ml

60,00 zł

Gin, Rum, Liqueur

6,00 zł

-Bols
60,00 zł
-Smirnoff /Stock
70,00 zł
-Finlandia żurawina/Cranberry 80,00 zł
-Finlandia
80,00 zł
-Żubrówka
70,00 zł
- Żołądkowa gorzka
70,00 zł

6,00 zł
7,00 zł
8,00 zł
8,00 zł
7,00 zł
7,00 zł

40ml

- Gin Gordon

14,00 zł

-Bacardi

12,00 zł

-Advocat

5,00 zł

Zapraszamy

Wina białe
Burbon ,Whisky

40ml

100 ml

- Cervantes

- Johnie Walker Red

13,00 zł

- Johnie Walker Black

18,00 zł

- Ballantines

14,00 zł

-Carlo Rossi

16,00 zł

Dry

- Jack Daniels

but. 750 ml

White wine
Half dry

- Liebfraumilch
Half sweet

- półsłodkie
60,00 zł

- wytrawne

9,00 zł
9,00 zł

- Bordeaux Jean Degaves - wytrawne
Brandy,Cognac

Dry

40ml

- Stock XO Brandy

12,00 zł

- Metaxa *****

16,00 zł

65,00 zł

10,00 zł

- Gewurztrauminer – wytrawne
Dry

85,00 zł

--------

Wina czerwone

but. 750 ml

100 ml

Red wine

- Bordeaux Jean Degaves
65,00 zł

Dry

10,00 zł

- Lieblich - pół wytrawne
Half dry

- Merlot Delle Venezie

60,00 zł

9,00 zł

60,00 zł

9,00 zł

Dry

Barbera D*Asti

60,00 zł

- Moutelciego

75,00 zł

Dry

9,00 zł
-------

Dry

Wina musujące
- Dorato

but. 750 ml
35,00 zł

- Gran Cinzano/Martini Asti 0,750ml
85,00 zł

Zapraszamy

