MENU

Pizza 32 cm.
Dla każdego coś dobrego.

Pizza farmera sos BBQ, ser karczek pieczony, czosnek, cebula, pomidory suszone, mozzarella, chili

27,00 zł

Pizza domowa sos BBQ, swojska kiełbasa, kukurydza, ser, cebula, kapusta kiszona, pieczarki świeże

27,00 zł

Palermo sos na podkładzie, świeża mozzarella, pomidor, szynka szwarcwaldzka, roszponka, oliwki, ser +
świeżo starty ser parmezan, oregano

29,00 zł

Serowa sos na podkładzie, ser, oregano

24,00 zł

Margarita sos na podkładzie, świeże pomidory, ser, oliwki, bazylia

24,00 zł

Pizza z pieczarkami sos na podkładzie, pieczarki smażone, ser, oregano

24,00 zł

Z boczkiem sos , boczek, ser, salami, pomidor, pieprz zielony, cebula, oregano

25,00 zł

Wiejska sos na podkładzie, wieprzowina, cebula, pomidor, papryka, oliwka, oregano, ser

24,00 zł

Z szynką sos na podkładzie, szynka, ser, pomidor, ananas, papryka, pieczarki, oregano

24,00 zł

Z salami sos na podkładzie, ser, salami

25,00 zł

Z kurczakiem sos , ser, kurczak, ananas, papryka, kukurydza, oliwka, oregano

24,00 zł

Z tuńczykiem sos na podkładzie, ser, tuńczyk, jajko, oliwka, papryka, chili

25,00 zł

Z kebabem sos na podkładzie, mięso kebab, ser

24,00 zł

Węgierska sos na podkładzie, szynka, salami, ser, papryka oregano

25,00 zł

Węgierska diablo sos, szynka, salami, ser, papryka, oregano, papryczki chili

25,00 zł

Meksykańska sos chili con care, papryka czerwona, kukurydza, chili, pomidor, cebula

25,00 zł

Wegetariańska sos, brokuły, kukurydza, pieczarki, ser, papryka, pomidor, oregano

24,00 zł

Dodatki do pizzy:
Dodatkowy składnik
Sos pomidorowy, czosnkowy lub BBQ

5,00 zł
4,00 zł

Zestaw dnia.
Codziennie coś innego.

Poniedziałek Zupa dnia, udko z kurczaka, kluski, kapusta czerwona

24,00 zł

Wtorek Zupa dnia, kotlet schabowy, ziemniaki, kapusta zasmażana

24,00 zł

Środa Zupa dnia, stek wieprzowy siekany z cebulką, ziemniaki, buraczki

24,00 zł

Czwartek Zupa dnia, filet z kurczaka panierowany, frytki, surówka

24,00 zł

Piątek Zupa dnia, dorsz panierowany, ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty

24,00 zł

Sobota Zupa dnia, pieczeń wieprzowa, kluski, kapusta zasmażana

26,00 zł

Zmień dodatek na inny w cenie 4 zł

Obiady weekendowe.
W soboty i niedziele.

Zestaw z roladą Rosół domowy z makaronem. Rolada z kluskami, kapusta zasmażana, kapusta
czerwona.

36,00 zł

Zestaw z pieczenią Rosół z makaronem. Pieczeń z kluskami, kapusta zasmażana, kapusta
czerwona.

29,00 zł

Zestaw z kurczakiem Rosół z makaronem. Kurczak pieczony, kluski, kapusta zasmażana,
kapusta czerwona.

29,00 zł

Kinder menu.
W sam raz dla malucha.

Kubek obfitości Smerf nuggetsy 4 szt., frytki, sos, soczek

19,00 zł

Kubek obfitości Smerfetka nuggetsy 4szt., frytki (buźki), sos, soczek

19,00 zł

Nuggetsy z kurczaka (5 szt.), z frytkami, ketchupem i surówką z marchewki

19,00 zł

Zupy i dania glówne.
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Zupa dnia lub rosół z makaronem {SOBOTA I NIEDZIELA}

9,00 zł

Zupa gulaszowa z pieczywem

16,00 zł

Zupa meksykańska z pieczywem czosnkowym

16,00 zł

Schabowy z Dzika w panierce leśnej z rosti ziemnaczanymi, żurawiną oraz buraczkami
zasmażanymi

38,00 zł

Szpada Szefa. pieczony karczek, boczek grillowany, grillowany filet, ogórek kiszony, rosti,
cebulka smażona, musztarda, chrzan

42,00 zł

Symfonia smaku gulasz z dzika, filet z grilla z pieczarkami smażonymi, wątróbka panierowana,
podawane z pieczonym ziemniakiem z masłem czosnkowym, buraczkami, ogórkiem kiszonym

43,00 zł
NOWOŚĆ!

Golonko z kością z kapustą zasmażaną i dodatkami

41,00 zł

Żeberka wieprzowe BBQ z frytkami i surówkami

30,00 zł

Żeberka wieprzowe BBQ z kapustą zasmażaną i pieczonym ziemniakiem z masłem czoskowym

32,00 zł

Panierowany filet z kurczaka z frytkami i surówkami

29,00 zł

Filet z kurczaka saute z pieczarkami smażonymi,
z frytkami i zestawem surówek

31,00 zł

Grillowany filet z kurczaka, z melonem na mix sałatach i pomidorami, z sosem miodowo musztardowym, z grzankami czosnkowymi i grillowanym chlebkiem

34,00 zł

Karczek z grilla po meksykańsku z frytkami i surówkami

32,00 zł

Panierowany kotlet schabowy z frytkami i surówkami

29,00 zł

Kotlet schabowy po parysku z jajkiem sadzonym, z frytkami i surówkami

33,00 zł

Grillowana polędwiczka wieprzowa na sałacie roszponce z sosem francuskim i suszonymi
pomidorami, ze smażoną cebulą i grillowanym chlebkiem

33,00 zł

Polędwiczka wieprzowa w sosie z grzybów leśnych podana z pieczonym ziemniakiem
z masłem czosnkowy i zestawem surówek

33,00 zł
NOWOŚĆ!

Smażone sery podane z frytkami, sosem tatarskim oraz z żurawiną

29,00 zł

Filet bacy z grilla zapiekany boczkiem, z suszonymi pomidorami i serem mozzarella, z rosti
ziemniaczanymi i surówkami

33,00 zł

Pstrąg smażony z masłem ziołowym, frytki, zestaw surówek

39,00 zł

Łosoś saute podany ze szpinakiem w śmietanie z rosti ziemniaczanym

39,00 zł

Filet z sandacza na salsie z pomidorów, frytki, zestaw surówek

39,00 zł

Naleśniki na słono.
Tarnogórski z gulaszem wieprzowym, ser

27,00 zł

Meksykański z mięsem chili con care, ser

27,00 zł

Baby Jagi naleśnik, sos grzybowy, ser

26,00 zł

Naleśnik kebab z kebabem drobiowym, ser

26,00 zł

Do każdego naleśnika podajemy surówki oraz sos czosnkowy lub pomidorowy do wyboru

Naleśniki na słodko.
Z nutellą z bitą śmietaną i drażetkami m&m’s

23,00 zł

Z malinami z serkiem naturalnym z topingiem czekoladowym i bitą śmietaną

25,00 zł

Pierogi własnej produkcji.
Pierogi z kapustą i grzybami polane masłem

22,00 zł

Pierogi z mięsem

22,00 zł

Pierogi ruskie ze śmietaną

22,00 zł

Mix pierogów

23,00 zł

Pierogi z kaszą gryczaną z dodatkiem wieprzowiny wolnogotowanej z masłem pietruszkowym

22,00 zł

Pierogi z kaszą pęczak i pieczoną kaczką z masłem

22,00 zł

Omlety.

ŚĆ!
O
W
NO óbuj
spr cznie!
e
koni

Omlet z pieczarkami na mix sałatkach, z sosem miodowym, z grzankami ziołowymi
i pomidorami

25,00 zł

Omlet zapiekany z serem

21,00 zł

Makarony.
Tortellini z serem ricotta i szpinakiem podane z sosem szpinakowym i płatkami parmezanu

26,00 zł

Sałatki.
Sałatka kebab na kapuście pekińskiej z grillowanym chlebkiem

24,00 zł

Sałatka grecka na sałacie lodowej z grillowanym chlebkiem

22,00 zł

Mozzarella z pomidorami podana z sosem francuskim, oliwą z oliwek, kremem balsamicznym
na kiełkach oraz grillowanym chlebkiem

22,00 zł

Sałatka z szynką prosciutto podana na mix sałatach z dresingiem musztardowym, orzeszkami
pinii, owocami granatu z płatkami parmezanu oraz grillowanym chlebkiem

28,00 zł

Sałatka Górala podana na sałacie lodowej z boczkiem grillowanym serem wędzonym
grillowanym kurczakiem, jajkiem sadzonym z delikatną oliwą z oliwek z orzechami i kremem
balsamicznym, grillowany chlebek

28,00 zł

Owoce morza.
Langustynki (4 szt.) zmażone namaśle z czosnkiem w sobie z białego wina, podawane z
bagietką z czosnkiem

49,00 zł
NOWOŚĆ!

Nasze placki ziemniaczane.
Placek strzybnicki z filetem saute z sosem grzybowym serem, z boczkiem i z surówką

36,00 zł

Placek tarnogórski z gulaszem, ze śmietaną i zestawem surówek

36,00 zł

Placek z gulaszem z dzika podawany ze śmietaną, borówką, buraczkami i ogórkiem kiszonym

39,00 zł

Placki ziemniaczane ze śmietaną

22,00 zł

Placki ziemniaczane z łososiem z sosem jogurtowym i zestawem surówek

37,00 zł

Placek ziemniaczany z polędwiczką w sosie z grzybów leśnych i z zestawem surówek

38,00 zł

Kebab.
Kebab w kubełku kebab, frytki + sosy

21,00 zł

Kebab z cząstkami ziemniaczanymi, z surówką i sosami

25,00 zł

Kebab w zestawie z frytkami, z surówką i sosami

25,00 zł

Kebab w grubym cieście

18,00 zł

Kebab w cienkim cieście

18,00 zł

Kebab studencki porcja kebaba na frytkach

22,00 zł

Dodatki:
Kluski z sosem

8,00 zł

Frytki (150g)

8,00 zł

Rosti - trójkąty ziemniaczane (150g)

9,00 zł

Cząstki ziemniaczane (150g)

8,00 zł

Zestaw surówek (200g)

8,00 zł

Dodatek mięsny, wędlinowy lub wegetariański

6,00 zł

Sos pomidorowy, czosnkowy lub BBQ, ketchup lub majonez do wyboru

4,00 zł

Desery.
Maliny podane na ciepło z likierem czekoladowym Wedel,
bitą śmietaną, sorbet malinowy

20,00 zł

Szarlotka na ciepło z lodami i bitą śmietaną

10,00 zł

Galaretka z owocami i bitą śmietaną
Tort bezowy Pavlovej z sosem jagodowym
Deser fitness jogurt/serek waniliowy, musli, owoce w żelu, bita śmietana
Sernik z polewą czekoladową

7,00 zł
10,00 zł
9,00 zł
10,00 zł

Lody.
Puchar lodowy FIRMOWY owoce w syropie, 3 gałki lodów owocowych, bita śmietana,
winogrona, banany, maliny, truskawki, polewa rumowo - czekoladowa

16,00 zł

Zielona Fantazja 3 gałki lodów waniliowych, owoce kiwi, polewa, bita śmietana

14,00 zł

Czekoladowy Snickers 3 gałki lodów czekoladowych, polewa, baton snickers, bita śmietana

15,00 zł

Lody dla dzieci.
Samochodzik 2 gałki lodów, śmietana, polewa czekoladowa, drażetki

12,00 zł

Pszczółka Maja 2 gałki lodów owocowych, posypka, polewa, bita śmietana

12,00 zł

Niedźwiadek 2 gałki lodów waniliowych, polewa, bita śmietana, posypka

12,00 zł

Koktajle i smoothie.
Shake waniliowy z kiwi mleko, lody waniliowe, toping kiwi, bita śmietana

9,00 zł

Shake truskawkowy mleko, lody truskawkowe, toping truskawkowy, bita śmietana

9,00 zł

Shake czekoladowy mleko, lody czekoladowe, polewa czekoladowa, bita śmietana

9,00 zł

Fresh shake truskawkowy truskawki, mleko, lody, bita śmietana, płatki śniadaniowe, pianka,
posypka, toping, nutella

13,00 zł

Fresh shake czekoladowy nutella, lody, mleko, bita śmietana, płatki czekoladowe, pianka,
polewa, posypka

13,00 zł

Koktajl truskawkowy mleko, jogurt, truskawki, cukier trzcinowy, bita śmietana

9,00 zł

Koktajl jagodowy jogurt, mleko, jagody, cukier trzcinowy, bita śmietana

9,00 zł

Koktajl orzeźwiający cytrynowy 2 gałki sorbetu cytrynowego, lód, 7up

9,00 zł

Smoothie bananowo - pomarańczowe z miętą

12,00 zł

Koktajle i napoje dla dzieci.
Skoczek sok bananowy, sok z czarnej porzeczki

8,00 zł

Smerf 7up, blue curacao

8,00 zł

Shrek Mirinda, blue curacao

8,00 zł

Kawa Babby-Late mleko, toping czekoladowy, bita śmietana

8,00 zł

Napoje.
Mojito bezalkoholowe cukier brązowy, mięta, limonka, 7up, lód
Sok naturalny z wyciśniętej pomarańczy 200ml

14,00 zł
10,00 zł

Soki owocowe lub sok pomidorowy (butelka) 200ml
Woda mineralna 200ml
Pepsi, 7Up, Mirinda, Schweppes 200ml
Red Bull 200ml

6,00 zł
5,00 zł
6,00 zł
12,00 zł

Herbata Dilmah z cytryną lub herbata smakowa

6,00 zł

Herbata rozgrzewająca Jack Daniels Apple Tea 200 ml
Herbata rozgrzewająca Jack Daniels Honey Tea 200 ml

17,00 zł
17,00 zł

Kawy.

Syropy smakowe do wyboru
wanilia, orzech, karmel, amaretto, tiramisu, toffi

Espresso
Doppio (podwójne espresso)
Kawa czarna / biała
Kawa smakowa z dodatkiem syropu smakowego

7,00 zł
9,00 zł
8,00 zł
9,00 zł

Cappuccino espresso z puszystą pianką z mleka

9,00 zł

Cappuccino Smakowe espresso z puszystą pianką z mleka i z dodatkiem syropu smakowego

9,00 zł

Latte macchiato espresso + spienione mleko
Latte macchiato smakowe espresso + spienione mleko z dodatkiem syropu smakowego
Latte espresso z dużą porcją ciepłego mleka

10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

Irish coffee kawa z dodatkiem 20ml irlandzkiej whisky Jameson i bitą śmietaną

15,00 zł

Kawa Affogato espresso z lodami waniliowymi i bitą śmietaną
Frappe klasyczne espresso, mleko, lody waniliowe, bita śmietana

15,00 zł
13,00 zł

Drinki.
Cosmopolitan wódka Wyborowa 60ml, likier pomarańczowy 20 ml, sok z cytryny 25 ml, sok żurawinowy
25 ml, kostki lodu, cytryna

19,00 zł

Mojito Rum Bacardi 60ml, brązowy cukier, mięta, limonka, 7up, lód

18,00 zł

Cuba Libre Biały rum 60ml, kostka lodu, pepsi, sok z limonki

17,00 zł

Tequila Sunrise Tequila 60ml, Grenadina 20ml, sok pomarańczowy 100ml, lód

20,00 zł

Margarita klasyczna Tequila 60ml, likier pomarańczowy 30ml, sok z limonki 20ml, kostki lodu

19,00 zł

Margarita truskawkowa Teguila 60ml, likier pomarańczowy, 30ml, sok z limonki 20ml, 10 truskawek
mrożonych

20,00 zł

Pina Colada Malibu 60ml, lód, sok ananasowy 50ml, śmietanka 20ml

17,00 zł

Gin z tonikiem Gin 60ml, tonik 100ml, lód, cytryna

19,00 zł

Gin Fizz Gin 60ml, sok z cytryny 30ml, syrop cukrowy 30 ml, 7up, cytryna, lód

19,00 zł

Martini Dry Gin 50ml, Martini Dry 100ml, kostki lodu, cytryna

19,00 zł

Black Jack Whisky Jack Daniel’s 50ml, Pepsi, lód

20,00 zł

Whisky Sour whisky 60ml, sok z cytryny 25ml, syrop cukrowy 15ml, kostki lodu

18,00 zł

Uzdrowiciel Jagermeister 50ml, sok jabłkowy 150ml, lód

19,00 zł

Aperol Spritz szampan 100ml, Aperol 50ml, kostki lodu

19,00 zł

Poncz Sangria Sangria 150ml, likier pomarańczowy, wódka 20ml, owoce, cytryna, 7up

19,00 zł

Piwa.

Alkohole.

Tyskie lane 0,5l

7,50 zł

Cognac-Hennessy-vs. 40ml

17,00 zł

Tyskie lane 0,33l

6,50 zł

Śliwowica Passover 70% alc 40ml

17,00 zł

Kozel cerny lany 0,5l

8,00 zł

Miodula Prezydencka 40ml

16,00 zł

Kozel cerny lany 0,33l

7,00 zł

Grzaniec GALICYJSKI 200ml

12,00 zł

Blue Beer

8,00 zł

Likier czekoladowy Wedel 40ml

12,00 zł

Redd’s 0,33l - smakowy

6,00 zł

Wyborowa 40ml

6,00 zł

65,00 zł

Finlandia 40ml

7,00 zł

Lech 0,5l

7,00 zł

Żołądkowa 40ml

8,00 zł

Lech free 0,33l

6,00 zł

Krupnik 40ml

9,00 zł

Karmi 0,4l

6,00 zł

Soplica 40 ml

9,00 zł

Książęce Pszeniczne 0,5l

8,00 zł

Metaxa 40ml

11,00 zł

Książęce Czerwony Lager 0,5l

8,00 zł

Metaxa 40ml

13,00 zł

Pilsner 0,5l

8,00 zł

Johnnie Walker Red 40ml

9,00 zł

Johnnie Walker Black 40ml

11,00 zł

Jack Daniel’s Whisky 40ml

11,00 zł

Malibu 40ml

10,00 zł

Grands 40ml

10,00 zł

Whisky Ballantines 40ml

10,00 zł

Capitan Morgan rum 40ml

10,00 zł

Bacardi rum 40ml

10,00 zł

Tyskomat 10 piw

Wina.
wino białe wytrawne 100 ml
wino białe pówytrawne 100 ml
wino białe półsłodkie 100 ml
wino białe słodkie 100 ml

8,00 zł
8,00 zł
8,00 zł
8,00 zł

wino czerwone wytrawne 100 ml
wino czerwone pówytrawne 100 ml
wino czerwone półsłodkie 100 ml
wino czerwone słodkie 100 ml

8,00 zł
8,00 zł
8,00 zł
8,00 zł

Martini Dry 100ml
Martini Bianco 100ml

8,00 zł
8,00 zł

Restauracja Qualitass zaprasza
od poniedziałku do czwartku od 12:00 do 22:00
(kuchnia czynna do 21:30) dowozy do 21:00
W okresie jesienno zimowym zapraszamy
od poniedziałku do czwartku od 12:00 do 21:00
(kuchnia czynna do 20:30) dowozy do 20:00

od piątku do soboty od 12:00 do 23:00
(kuchnia czynna do 22:30) dowozy do 22:00
w niedzielę od 12:00 do 22:00 (kuchnia czynna do 21:30)

Do zestawu na wynos lub dowóz doliczamy opakowanie w cenie:
opakowanie do pizzy 1,00 zł / szt
kubek na zupę 1,00 zł / szt.
kubek + menubox + reklamówka 2,50 zł / szt.
oraz koszt dowozu w zależności od odległości od lokalu.
Minimalna kwota na dowóz to 20zł.

32 320 00 12
www.qualitass.pl
www.ferdynand.pl

@Restauracja.Qualitass

