SKLEP Z WINEM

ZaKładka Express - oferta lunchowa
od wtorku do czwartku

SELEKCJA ZAKŁADKA

Weekendowa ZaKładka - oferta
lunchowa od piątku do soboty

Oferujemy sprzedaż wina na wynos,
w specjalnych, niższych cenach.
Zobacz w naszym sklepie online
sklep.zakladkabistro.pl
lub zapytaj obsługi podczas składania
zamówienia. Wino możesz wybrać
również na miejscu.

zadzwoń lub zamów online
12 442 7 442
sklep.zakladkabistro.pl

ODBIÓR WŁASNY LUB Z DOWOZEM* = ZNIŻKA
( minus 10% od cen regularnych w menu )
zamów online lub telefonicznie:
sklep.zakladkabistro.pl | (12) 442 7 442 (12-19:00)
ulica Józefińska 2 (wejście od ulicy Brodzińskiego), Stare Podgórze

NA POCZĄTEK
Polski klasyk - barszcz czerwony
na wędzonej śliwce i czarnej porzeczce,
panierowany krokiet z mięsem
23 zł

Śledź w stylu gravlax
macerowany w korzennych przyprawach i jałowcu,
sałatka z gruszki i ziemniaków, kwaśna śmietana
27 zł
Zimowy filet z makreli
w zalewie octowej w stylu kaszubskim,
duszone warzywa korzeniowe
w sosie z pieczonych pomidorów
27 zł

Tatar wołowy ZaKładka
z marynowanej wołowiny:
*klasyczny
lub
*grzybowy z podwędzanym regionalnym serem
35 zł

PAN BUŁA

DANIA GŁÓWNE

Hot Bałwanek
maślana brioche, rumsztyk wołowy,
smażone skwarki z foie gras i chorizo
pikantnego, palona cebula
37 zł

Kacza nóżka
konfitowana w naturalnym tłuszczu
pieczone jabłko i gruszka w miodzie,
zapiekanka z ziemniaków, sos naturalny
42 zł

Kaczka
maślana brioche,
konfitowana kaczka barbecue,
ser mimolette, placek ziemniaczany,
ananas smażony, kolendra, palona cebula
36 zł

Cała golonka w czerwonym winie
w stylu wołowiny po burgundzku
47 zł

Nordic
maślana brioche,
panierowany filet z dorsza, wędzony łosoś,
cytrynowy Colesław
38 zł

MAKARON

SŁODKA ZAKŁADKA

Krewetki w sosie Indian Curry,
udon, zioła i zielone warzywa
42 zł

Gratin ziemniaczane, dip borowikowy,
włoski mix-max z twardych serów
21 zł
Pieczona kapusta w brytfance z gruszką,
kremowa czerwona kapusta z żurawiną,
kruszony prawdziwy piernik
29 zł
Gnocchi zapiekane z leśnymi grzybami
w kremie z parmezanu,
orzechy włoskie i laskowe
36 zł

Pieczeń z udźca sarny,
bigos grzybowo-śliwkowy
z aromatem wędzonych śliwek
i leśnych grzybów, placek ziemniaczany
48 zł
Policzki wołowe w czerwonym winie,
smażone spätzle z kasztanami i wędzonką,
kremowa pieczona kapusta czerwona
48 zł

Duża bagietka wypiekana w ZaKładce
6,5 zł
Frytki 11 zł

WEGE

Boeuf Stroganow z dzika
w aromatycznym sosie,
kluska śląska
43 zł

Crème brûlée mini
- nasz klasyk od 2013 roku
11 zł
REKOMANDACJA DO BUŁ
Frytki z parmezanem
14 zł
Pikantne kimchi
10 zł

*Za dowóz pobieramy opłatę w wysokości zależnej od strefy. Sprawdź w sklepie lub zapytaj kelnera.

Ciasto czekoladowe z wiśnią
11 zł
OFERTA WEEKENDOWA
11 zł
Kremówka tradycyjna
Szarlotka
Sernik krakowski
Sernik wiedeński
Czekoladowe ciasto z wiśnią

