MENU BISTRO ŚLIMAKA
CENA
1. Żur ze ślimakami.................................................16 zł/porcja
(ślimaki, biała kiełbasa, jajko)

2. Zupa gulaszowa ze ślimakami.............................19 zł/porcja
(ślimaki, boczek, warzywa, zupa na ostro)

3. Ślimaki ,,a'la mulle" w sosie pomidorowym.......27 zł/porcja
(ślimaki w muszlach, papryka, pomidory, czosnek )

4. Ślimaki z masełkiem czosnkowym i pietruszką.....24 zł/6 szt
5. Ślimaki myśliwego.................................................27 zł/6 szt
(ślimaki w muszli, z grzybami)

6. Spaghetti tagliatelle ze ślimakami....................... 27zł/porcja
(tagliatelle rozmarynowe, ślimaki, oliwa, czosnek, pomidor, pesto )

7. Ślimaki smażone z bagietką czosnkową..............21 zł/porcja
(ślimaki panierowane w mleku i mące, podane na sałatce z sosem winegret )

8. Ślimaki z krewetkami na sałacie .........................29 zł/porcja
(ślimaki, krewetki, czosnek, oliwa, pietruszka, bagietka)

9. Burger ze ślimaków...................................................18 zł/szt
(ślimaki, wołowina, sałata, cebula, pomidor, ogórek, papryka, sos )

10. Frytki....................................................................6 zł/porcja

DESER
Ciasto czekoladowe z białym kawiorem.......................10 zł/szt

NAPOJE

zimne/gorące.

1. Kawa......................................................................6 zł
2. Herbata...................................................................6 zł
 Tymbark..........................................................2,5 zł
 Cola....................................................................3 zł
 Woda gazowana..................................................4 zł
 Woda nie gazowana............................................4 zł

O przysmaki dla naszych milusińskich pytaj obsługę.

ZESTAW DLA DWÓCH OSÓB
1. Ślimaki w panierce....................................................1 porcja
2. Ślimaki w boczku..........................................................12 szt
( Ślimaki zawijane w cieniutką szynkę szwardzwaldzką )

3. Żur ze ślimakami.......................................................1 porcja
(ślimaki, biała kiełbasa, jajko)

4. Zupa gulaszowa ze ślimakami...................................1 porcja
(ślimaki, boczek, warzywa, zupa na ostro)

5. Pierogi ze ślimakami................................................. 4 sztuki
( ślimaki mielone, warzywa, przyprawy)

6. Ślimaki z masełkiem czosnkowym i pietruszką..............6 szt
7. Napój ..............................................................................2 szt

Cena zestawu 89 zł

ZESTAW DLA CZTERECH OSÓB
1. Ślimaki w panierce....................................................1 porcja
2. Ślimaki w boczku..........................................................12 szt
( Ślimaki zawijane w cieniutką szynkę szwardzwaldzką )

3. Bruschetta ze ślimakami na ostro....................................4 szt
(bagietka czosnkowa, pesto, ślimaki, mozzarella, pomidor świeży)

4. Żur ze ślimakami.......................................................2 porcje
(ślimaki, biała kiełbasa, jajko)

5. Zupa gulaszowa ze ślimakami...................................2 porcje
(ślimaki, boczek, warzywa, zupa na ostro)

6. Pierogi ze ślimakami...................................................... 8 szt
( ślimaki mielone, warzywa, przyprawy)

7. Ślimaki ,,a'la mulle" w sosie pomidorowym............2 porcje
(ślimaki w muszlach, papryka, pomidory, czosnek )

8. Ślimaki z masełkiem czosnkowym i pietruszką............12 szt
9. Napoje.............................................................................4 szt

Cena zestawu 209 zł

