PIWA
LANE

Beers

0.3l

0.5l

Pilsveiser grybowskie

5.00 zł 6.00 zł

Żywiec

5.00 zł 6.00 zł
butelka 0.5l

REGIONALNE
Piwo piwniczańskie

8.00 zł

Piwa regionalne z
Browaru Pilsweiser

7.00 zł

Piwa czeskie

8.00 zł

Pozostałe piwa butelkowe

6.00 zł

GORĄCE NAPOJE
Hot drinks

Herbata
Tea
Herbata z miodem lub sokiem malinowym
Tea with home made raspberry syrup
Herbata z miodem, imbirem i cytryną
Tea with honey, lemon and ginger
Americano
Espresso
Cappuccino
Latte
Latte smakowe
Czekolada na gorąco
Hot chocolate

4.00 zł
6.00 zł

SOKI WYCISKANE ZE
ŚWIEŻYCH OWOCÓW

Freshly squeezed juices

Pomarańczowy
Orange juice
Marchwiowy
Carrot juice
Jabłkowy
Apple juice

8.50 zł
8.50 zł

POD KASZTANAMI
restauracja

CODZIENNIE WYŚMIENITE DANIA MIĘSNE, PRZYSTAWKI,
ZUPY, MAKARONY, KANAPKI, SAŁATKI, DESERY

8.50 zł

POTRAWY REGIONALNE
Recomended regional dishes

NAPOJE
Soft drinks

Mała

2.50 zł
Woda Piwniczanka
Water
3.50 zł
Nestea cytrynowa lub brzoskwiniowa
Lemon, peach ice tea
3.50 zł
Coca-Cola lub Coca-Cola Zero
3.50 zł
Fanta, Sprite
3.50 zł
Kinley tonic
3.50 zł
Soki
Pomarańczowy, jabłkowy, z czarnej porzeczki,
grejpfrutowy, wieloowocowy, pomidorowy

karafka

6.00 zł

Kwaśnica góralska z wędzonym żeberkiem wieprzowym
Traditional higlanders soup made with cabagge potatos and pork ribs
Kiszka z kapustą i ziemniakami
Black pudding served with cabbage and potatoes
Pstrąg smażony na maśle podany z frytkami i zestawem surówek
Whole pan-fried trout
Filet z piersi kurczaka faszerowany bryndzą i suszonymi pomidorami podany z zapiekanką ziemniaczaną
GRATEN i sosem serowo-śmietanowym
Chicken breast stuffed with local bryndza cheese and dried tomatoes
Polędwiczka wieprzowa w sosie z prawdziwków i jałowcem podana na kaszy pęczak z warzywami
Pork loin in a porcini and juniper berry sauce, served on pearl barley
Żeberka podane z ziemniakami puree i glazurowaną marchwią
Rack of ribs served with potato puree and glazed carrots

DESERY
Desserts

10.00 zł
Gorący deser malinowy
Vanilla ice cream with hot raspberry mousse
6.00 zł
Ciasto domowe
Home made pie
12 .00 zł
„Słodkie Grzybki” placuszki góralskie
podane z owocami sezonowymi i sosem
malinowym

DOWÓZ GRATIS!

9.50 zł
12.00 zł
29.50 zł
25.00 zł
27.00 zł
21.00 zł
13.00 zł

Kluski "łomnicańskie" z tartych ziemniaków nadziewane serem
Grated potato dumplings with cheese filling

7.00 zł
7.00 zł
7.00 zł
7.00 zł
8.00 zł
10.00 zł
10.00 zł

MENU

PIEROGI, PLACKI

Dumplings and pancakes

Pierogi z mięsem i kapustą
Dumplings filled with cabbage and meat
Pierogi Ruskie
Dumplings filled with potatoes and cheese

9.00 zł

Pierogi z jagodami
Duplings filled with huckleberies

10.00 zł

9.00 zł

Półmisek pierogów
Selection of mixed dumplings

16.00 zł

10.00 zł Naleśniki z jabłkami lub serem na słodko
Pierogi ze szpinakiem i suszonymi pomidorami
Dumplings filled with spinach, cottage cheese and dried tomatoes Pancakes with a choice of apple or sweet cottage
8.00 zł cheese filling
Pierogi z kaszanką w cieście z mąki razowej
Naleśniki ze szpinakiem i białym serem
Dumplings with a black pudding filling
Pancakes with spinach and cottage cheese filling

10.50 zł

Na terenie Piwnicznej Zdrój
18 446 40 81 lub 607 682 391
Gdy wyjdziesz od nas
zadowolony,
powiedz o nas innym.
Jeżeli nie spełniamy
Twoich oczekiwań
powiedź to nam.

PLACKI ZIEMNIACZANE NA RÓŻNE SPOSOBY

Pensjonat „Pod Kasztanami”

ul. Rynek 23
33-350 Piwniczna Zdrój
+48 502 082 914 | +48 534 097 009
www.pod-kasztanami.com.pl

POD KASZTANAMI
restauracja

10.00 zł
Placki solo
Potato pancakes
17.00 zł
Placki z sosem grzybowym
Potato pancakes with champignon mushrooms sauce
21.00 zł
Placki z gulaszem wołowym po góralsku
Potato pancakes with beef stew

DANIA GŁÓWNE

SAŁATY

Main dishes

Salads

Sałata „Górala” podana z gorącą grillowaną piersią z kurczaka, oscypkiem,
sosem miodowo-musztardowym, grzankami ziołowymi i plastrami chrupiącego boczku.
Highlander's salad :mixed salad filled with grilled chicken brests, oscypek cheese, bacon, crutons
with honey and mustard dressing
Sałatka witaminizująca z plejadą warzyw podana z regionalnym serem oraz oliwkami
A healthy mix of regional vegetables served with local cheese and olives
Salata z pstrąga wędzonego aromatyzowanego świeżymi cytrusami i sosem o lekkiej nucie chilli
Trout salad with citrus fruits and chili sause

29.50 zł
Pstrąg pieczony w całości podany z sosem z jarzyn oraz z ziemniakami purre oprószonymi koperkiem
Whole grilled trout served with vegetables sauce and potato puree
Pierś z kurczaka otulona w rodzimym bekonie podana na purre z selera, kapustą nadziewaną borowikami
25.00 zł
i krokietami z ziemniaków
Fried Pancetta wrapped chicken breast filet served on bed of seleriac puree, accompanied by stuffed cabbage and potato croquettes
19.50 zł
Kotlet babci smażony tradycyjnie na smalcu podany z ziemniakami na sposób polski z surówką z kapusty
Pork loin in a cabbage batter served with potatoes and sesonal salad
26.00 zł
Polędwiczki wieprzowe podane na purre marchewkowym z ziemniakami zapiekanymi nadzianymi borowikami
oraz buraczkami glazurowanymi w miodzie
Boneless pork chops served on bed of carrot puree, accompanied by porcini filled jacket potato and honey glazed roasted beetroots
17.00 zł
Polędwiczki z kurczaka z frytkami podane z dwoma sosami
Strips of chicken breast with chips
29.00 zł
Łosoś smażony z bekonem podany ze słonecznymi frytkami, pieczarkami w śmietanie oraz zielonym groszkiem
Fried salmon filet with bacon served with champignon in cream and chips and cooked green peas

18.50 zł
17.00 zł
18.50 zł

PRZYSTAWKI
Śledz w śmietanie z aromatycznym jabłkiem
Herrings in a cream and apple sauce
Płatki wołowiny marynowanej w koprze (carpaccio) podane z rukolą
Carpaccio with rocket
Tatar z marynowanego pstrąga podany z pietruszkowym puree oraz popkornem z kaszy gryczanej
Marinated trout tatar
Wątróbka drobiowa smażona z cebulkami i jabłkiem w miodzie i żubrówce podana
ze smażonym camembertem, sosem malinowym i pieczywem
Chicken liver sauteed in honey and żubrówka vodka with apples, camembert, raspberry sauce and bread
Oscypek z grilla podany z żurawiną i oliwkami
Grilled highlander cheese served with cranberry sauce

12.00 zł
21.00 zł

33.00 zł
Policzki wołowe duszone z warzywami z purre ziemniaczanym glazurowanymi w miodzie buraczkami i jarmużem
Beef cheeks braised with vegetables served on bed of potato puree and polish speciality - warm beetroot
55.00 zł
Półmisek mięs dla dwojga – karkówka, pierś z kurczaka, szaszłyk, ziemniaki pieczone,
grillowane warzywa z cebulą i czosnkiem
Meat feast sharing platter: chicken breasts, pork neck and grilled skewers served with roast potatoes and grilled vegetables
28.00 zł
Golonka po Bawarsku
Pork knuckle served Bavarian style
34.00 zł
Soczysta pierś z kaczki w sosie pomarańczowym podana z kluskami śląskimi
i kapustą czerwoną na ciepło
Fried duck breast fillet served with orange sauce, silesian dumplings and 'blue' cabbage- silesian speciality
of cooked grated cabbage with vinegar

21.00 zł
16.00 zł
11.00 zł

POD KASZTANAMI
restauracja

Istnieje możliwość przygotowania dań na parze - zapytaj kelnera !

ZUPY

mała

duża

Ø 30 cm

Ø 40 cm

MARGHERITA
Sos pomidorowy, przyprawy, ser

15.00zł

19.00 zł

tomato sauce, herbs, cheese

Soups

Zupa dnia
Soup of the day
Rosół z domowym makaronem i kęskami gotowanej kury
Chicken broth with home made noodles
Zupa pomidorowa
Tomato soup
Zupa borowikowa z wędzonym boczkiem i rozmarynem podana lanymi kluskami
Porcini mushroomsoup served with bacon and home made pasta
Żur staropolski podany z jajkiem i kiełbasą
Soured rye soup with white sausage, and boiled egg
Barszcz czerwony podany z pierożkami z mięsem lub uszkami z grzybami
Beetroot soup with meat or mushroom dumplings
Flaki
Tripe soup
Zupa cebulowa z grzankami
Onion soup with croutons

PIZZA i KEBAB

5 .50 zł
8.00 zł
7.00 zł
12.50 zł
9.00 zł
9.00 zł
9.00 zł
8.50 zł

SZEFA KUCHNI
Sos pomidorowy, ser wędzony, oscypek, żurawina,
boczek,czerwona cebula

21.00 zł 26.00 zł

PEPPERONI
Sos pomidorowy, pieczarki, salami, papryczka chili, ser,
przyprawy

19.00zł

GÓRALSKA
Sos pomidorowy, bryndza, czosnek, boczek, pomidor,
ogórek, ser, przyprawy

20.00 zł 26.00 zł

WEGETARIAŃSKA
Sos pomidorowy, cukinia, bakuażan, papryka, pomidorki
koktailowe, cebula, buffalo mozzarella

18.00 zł 24.00 zł

HAWAJSKA
Sos pomidorowy, szynka, ananas, ser, przyprawy

16.00zł

INDYWIDUALNY MIX
- maksymalnie 5 składników do wyboru

22.00 zł 27.00 zł

tomato sauce, smoked cheese, oscypek chees, cranberry, bacon, red onion

25.00 zł

tomato sauce, mushroom, ham, pepper, cheese

tomato sauce, bryndza cheese, garlic, bacon, tomato, cucumber, cheese

tomato sauce, aubergine, courgette, cherry tomato, buffalo
mozzarella

24.00 zł

tomato sau
ce, ham, pineapple, cheese

- choose any 5 ingredients from above
POTRAWA A LA KEBAB
Kurczak, przyprawy, pomidor, cebula, sałata, ogórek,
sos czoskowy,sos pomidorowy, w bułce pieczonej na miejscu

10.50 zł

Seasoned chicken, tomato, onion, lettuce, cucumber, garlic mayo,
tomato sauce, served in a homemade bap.

MAKARONY

Pasta

Farfalle putanesca
z pieczonymi pomidorami,
bazylią, oliwą i czosnkiem

16.50 zł

19.50 zł
Papardelle z grillowanym
kurczakiem, brokułami
i suszonymi pomidorami,
serem pleśniowym oraz
sosem śmietanowo ziołowym
Papardelle pasta with gilled
chicken brocolli, sun dried
tomatoes, blue cheese
20.00 zł
Penne Rigate z łososiem,
szpinakiem i sosem
oliwno-kaparowo-dyniowym
Penne pasta with smoked salmon,
spinach, pumpkin seeds and olive
and caper sauce

