SKLEP Z WINEM

SŁODKA ZAKŁADKA

SELEKCJA ZAKŁADKA

Crème brûlée mini
- nasz klasyk od 2013 roku
10 zł

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.

OFERTA WEEKENDOWA 10 zł
Kremówka tradycyjna
Szarlotka
Sernik krakowski
Czekoladowe ciasto z wiśnią

2013

FRANCUSKO-POLSKI PROJEKT Z DUSZĄ W HISTORYCZNYM MIEJSCU.

2020

Tradycyjna kuchnia jest częścią naszego bistro, które pragnie utrwalić pewną tradycję mieszczańską Krakowa, zachowując tożsamość miejsca.
Cechuje się szczerymi potrawami z nowoczesnymi akcentami serwowanymi wraz ze zmieniającymi się porami roku.
Twój idealny adres na małą i wielką okazję.

OFERTA Z ODBIOREM WŁASNYM I Z DOWOZEM ( nawet do 30% zniżki od cen regularnych )
zamów online lub telefonicznie:
sklep.zakladkabistro.pl | (12) 442 7 442 (12-19:30)
ulica Józefińska 2 (wejście od ulicy Brodzińskiego), Stare Podgórze

SPÉCIALITÉ DE LA MAISON
(DANIA PEŁNE)

ZaKładka Express
oferta lunchowa od wtorku do piątku
zadzwoń lub zamów online
12 442 7 442
sklep.zakladkabistro.pl

Udon wege,
smażony z chrupiącymi warzywami
sriracha, nerkowce, kolendra i coś jeszcze

28 zł
Najchętniej zamawiane danie w sezonie LATO 2020

NA POCZĄTEK
Tatar wołowy ZaKładka
z marynowanej wołowiny,
*klasyczny
lub

*grzybowy z podwędzanym regionalnym serem
35 zł -> 32 zł

Kalmary duszone,
skwarki z pikantnego chorizo i oliwa,
ziemniaczane purée i chipsy
26 zł

Łosoś w stylu gravlax
vinaigrette miodowo-musztardowy,
sałatka z marynowanych buraków,
kwaśna śmietana, koperek
27 zł
Duża bagietka wypiekana w ZaKładce
6 zł
NOWOŚĆ:

MIX MAX

Gratin ziemniaczane
- francuska zapiekanka
z plastrów ziemniaków i śmietany
9 zł
Lasagne grzybowa,
beszamel, cheddar, pecorino
12 zł
Kapusta pieczona,
Beurre Blanc, czarnuszka
11 zł
Burak zasmażany z czarną porzeczką
na cebuli i maśle
12 zł
Frytki
10 zł
Purée z czerwonej kapusty z wiśnią
9 zł
Groszek zielony słodko-pikantny Indian Curry
12 zł

PAN BUŁA
Krowa I
maślana brioche, pikantny polik,
burger z blachy, cebulki marynowane,
majonez jalapeno z chrzanem
36 zł -> 31 zł

Krowa II
maślana brioche, rumsztyk, tatar z
marynowanej wołowiny, pikle, Blue Cheese
36 zł -> 31 zł
Woda
maślana brioche, krewetka, kalmar, kremowe
awokado, granat, liście ziół,
dip andaluzja
38 zł ->33 zł

Kaczka
maślana brioche, konfitowana kaczka
barbecue, ser mimolette, placek ziemniaczany,
ananas smażony, kolendra, palona cebula
36 zł -> 31 zł

Super Leon
maślana brioche, szarpana golonka,
panierowany schab,
majonez grzybowo-bekonowy, marynowany
ogórek stekowy
34 zł -> 31 zł
REKOMANDACJA DO BUŁ
Frytki z parmezanem
15 zł -> 12 zł
Pikantne kimchi
9 zł
Domowy hummus z pastą sezamową, tapenada
z czarnych oliwek, konfitowany kumkwat
12 zł

Udon z kaczką,
smażony z chrupiącymi warzywami
sos ostrygowy, sriracha, nerkowce,
kolendra i coś jeszcze

36 zł
NOWOŚĆ: Gnocchi w sosie z pieczonych
pomidorów, kasztany, parmezan
25 zł
NOWOŚĆ: Curry z dorsza atlantyckiego,
zielony groszek, krewetka, świeże zioła
33 zł

Francuski klasyk - konfitowane udko z kaczki
pieczona kapusta, chipsy z ziemniaka,
Beurre Blanc ze śliwką i coś jeszcze
42 zł -> 36 zł

Policzki wołowe 14 godzinne,
garnitur burgundzki, gnocchi ziemniaczane
44 zł -> 38 zł

Cała golonka wieprzowa
peklowana na sucho według sous szefa Rafała Bosaka,
purée ziemniaczane z chrzanem,
kapusta zasmażana z grzybami
43 zł -> 36 zł

Policzki wieprzowe
w gulaszu grzybowym w czerwonym winie, zioła Prowansji,
kluski śląskie, burak zasmażany
43 zł -> 36 zł
NOWOŚĆ: Krokiet z udźcem sarny 2 szt
panierowany, purée z czerwonej kapusty z wiśnią
27 zł
Karkówka z dzika w sosie jałowcowym,
lasagne grzybowa
43 zł -> 36 zł

Schabowy panierowany z wieprzowiny
kapusta zasmażana z grzybami, purée ziemniaczane
32 zł - > 27 zł

VOUCHERY
BONY PODARUNKOWE
Voucher do Twojej ulubionej restauracji
to najlepszy sposób na wyjątkowe chwile
spędzone w ZaKładka Bistro de Cracovie.
Bony podarunkowe ważne są
1 rok od daty zakupu.

Zakupiony bon wysyłamy w formacie PDF

NAPOJE GORĄCE
zabierz ze sobą na spacer
KAWY

Espresso 9 zł
Espresso macchiato 9 zł
Podwójne espresso 12 zł
Americano 10 zł
Americano z mlekiem 11 zł
Cappuccino 11 zł
Latte 12 zł
Dostępna jest również kawa bezkofeinowa

ODBIÓR WŁASNY
Jak zamawiać?

Zadzwoń lub zamówi nasze dania
za pośrednictwem sklepu online
(podaj/wpisz preferowaną godzinę dowozu).
Odbiór własny w godzinach 13:00 – 20:00
UWAGA: doliczamy jednorazowo 2 zł do
każdego zamówienia a opakowanie.

na podany w zamówieniu adres mailowy
maksymalnie w ciągu 2 dni.
Wejdź na sklep.zakladkabistro.pl i zamów
bon na kwotę od 25 do 300 zł

Do zobaczenia w ZaKładce!

WINO GRZANE
Białe z pomarańczą 21 zł
Czerwone z cynamonem 21 zł
Bezalkoholowe z cytrusami i morelą 18 zł
HERBATA JESIENNA
Czarna herbata z dodatkami:
syrop z imbiru lub miód, pomarańcza, goździki
19 zł

Jak zamawiać?

DELIKATESY

1. sprawdź na mapce w sklepie online zasięg
naszych dostaw
2. zamów nasze dania za pośrednictwem
sklepu online
3. wpisz preferowaną godzinę oraz dzień
dowozu
4. po przyjęciu zamówienia skontaktujemy się
z Tobą w celu potwierdzenia godziny
5. przekazujemy zamówienie naszemu kierowcy

REZERWACJE NA ZAŚ
Już teraz zaplanuj swoje spotkanie
rodzinne lub biznesowe na przyszły rok.

(wszystkie mięsa są pakowane w folii
metodą zgrzewu)

Urodziny, chrzciny, komunia i inne
imprezy okolicznościowe – od 8 lat
przygotowujemy dla naszych Gości

DOWÓZ / DOSTAWA
DO TWOJEGO DOMU

Schabowy panierowany, z wieprzowiny
230 g / 12 zł

UWAGA:

wszystkie według indywidualnych ustaleń.

Udko z kaczki konfitowane
150 g / 16 zł

Do Państwa dyspozycji i wyboru mamy:

Policzki wołowe 14-godzinne
160 g / 22 zł

Zamówienia na dania z dostawą do domu na
ten sam dzień przyjmujemy do godziny 19:00
Za transport doliczamy kwotę 10 zł, minimalne
zamówienie 100 zł.
Doliczamy jednorazowo 2 zł do każdego
zamówienia za opakowania

Trzy sale na parterze bistro, w których przy jednym
stole możemy ugościć od 2 do 12 osób
SALE NA WYŁĄCZNOŚĆ
Cztery sale w podziemiach
z możliwością ustawienia stołów w dowolnych
konfiguracjach:
- typu VIP, z których każda mieści od 6 do 14
osób;
- centralną, odpowiednią dla 20 osób;
- „konferencyjną”, która - w zależności od
układu stołów - mieści od 20 do 40 osób.
Zapytania i rezerwacje możecie Państwo
składać na nasz adres mailowy:
rezerwacja@zakladkabistro.pl
Do zobaczenia w ZaKładce!

Policzki wieprzowe
3 szt. 190 g / 18 zł
Karkówka z dzika
150 g / 22 zł
Gicz jagnięca
300 g / 39 zł
Krokiet z udźcem sarny
1 szt 80 g / 9 zł

Golonka wieprzowa
1 szt ok. 450 g bez kości / 31 zł

Duża bagietka wypiekana w ZaKładce
6 zł

Kawa Number Coffee
(zmielona na życzenie)
100 g / 25 zł

GODZINY OTWARCIA
I PRZYJĘCIA OSTATNIEGO ZAMÓWIENIA
PRZEZ KUCHNIĘ
poniedziałek zamknięte
wtorek 13:00 – 19:30
środa 13:00 – 19:30
czwartek 13:00 – 19:30
piątek 13:00 – 19:30
sobota 12:00 – 19:30
niedziela 12:00 – 19:30

