MAKARONY

możliwość zamiany na spaghetti bezglutenowe 4 zł

Pappardelle alle noci e limone
19,9

orzechy włoskie, skórka cytryny, szałwia, liście szpinaku, sos śmietanowy, grana padano (300 g)

Spaghetti bolognese
10,9

mięso wieprzowo-wołowe, sos pomidorowy, grana padano (300 g)

Spaghetti pesto e pinioli
14,9

pesto bazyliowe, suszone pomidory, orzeszki pinii, grana padano (220 g)

Spaghetti carbonara
14,9

boczek, czosnek, jajko, natka pietruszki, grana padano (250 g)

Pappardelle con pollo e spinaci
kurczak, cebula, czosnek, świeży szpinak, czerwona papryka, seler naciowy, feta, grana padano (330 g)

19,9

Pappardelle funghi
polędwiczka wieprzowa, boczniak, fasolka szparagowa, cebula, czosnek, gorgonzola, szczypior, grana padano (320 g)

21,9

Spaghetti al salmone
29,9

łosoś, mule, koper włoski, seler naciowy, cebula, mięta, sos winno-maślany (415 g)

Ravioli
pierożki nadziewane pieczonymi ziemniakami i boczkiem w sosie bolognese, grana padano (230 g)

18,9

DESERY
Tarta della nonna
12,9

tarta z crema pasticcera (krem budyniowy) z orzeszkami pinii, lody śmietankowe (250 g)

Mus czekoladowy
mus czekoladowo-kawowy, trufle kawowe, owoce sezonowe, sos owocowy, kruszonka z ciasta kruchego (170 g)

13,9

Tiramisu (130 g)

12,9

Godziny otwarcia
niedziela - poniedziałek

10:00-23:00
NAPOJE ZIMNE

NAPOJE GORĄCE

Pepsi / Pepsi max (0,2 l)

5

Herbata Dilmah (0,2 l)

7-up / Mirinda (0,2 l)

5

Grana tea (0,3 l)

Schweppes: tonic / bitter lemon (0,2 l)

5

(zielona herbata, dzika róża, kwiat bzu, pomarańcza, mięta, miód)

Soki (0,2 l):

5

Herbata sezonowa (0,3 l) informacja u obsługi

pomarańczowy / porzeczkowy / jabłkowy / grejpfrutowy / pomidorowy

10/5

Woda gazowana / niegazowana (1 l / 0,3 l)

5

Lipton (0,2 l):
zielona herbata / cytryna / brzoskwinia

15/7

Lemoniada cytrusowa (1 l / 0,3 l)
(cytrynowo-pomarańczowo-grejpfrutowa)

12

Świeżo wyciskane soki (0,25 l):
pomarańczowy / grejpfrutowy/ mix

Dzban soku (1 l):

5

Doppio (100 ml)

6

Espresso macchiato (70 ml)
Czarna (150 ml)

6

Biała (200 ml)

7

Latte macchiato (280 ml)

8

Cappuccino (200 ml)

8

Śniadania podajemy do godziny 12
Obiady od 12

10

Czekolada na gorąco (200 ml)

10

10

Mleko bez laktozy

12

Roso (300 ml)
truskawka, wiśnia, porzeczka, banan

12

Giallo (300 ml)
ananas, gruszka, pomarańcza, miód, banan

DODATKI

Syropy smakowe: malina, imbir

2

KOKTAJLE MLECZNE
12

 restauracja@granafoodrest.pl
13

Oreo (300 ml)
mleko, ciasteczka oreo, lody śmietankowe, syrop karmelowy
i czekoladowy

Malinowo-truskawkowy (300 ml)

 GranaFoodRest
 @granafood

13

mleko, lody malinowe, syrop truskawkowy, truskawki

Bananowo-czekoladowy (300 ml)

13

mleko, banan, lody czekoladowe, syrop bananowy i czekoladowy

1

10:00-24:00

5,5

Mokka (200 ml)

bazylia, ogórek, kiwi, jabłko, miód, banan

wtorek - sobota

10

Espresso (50 ml)

KOKTAJLE OWOCOWO-WARZYWNE
Verde (300 ml)

10

15

pomarańcza / jabłko

Red Bull

5

Syropy smakowe: banan, marakuja, truskawka,
zielone jabłko, wiśnia, róża, marcepan,
czekolada, wanilia, karmel, kwiat bzu
2

Bita śmietana

 71 757 57 49
www.granafoodrest.pl

2
KUCHNIA ZAMYKANA GODZINĘ PRZED ZAMKNIĘCIEM RESTAURACJI. KARTA ALERGENÓW DOSTĘPNA NA BARZE

PRZYSTAWKI

DANIA DLA DZIECI

Bruschetta

Spaghetti napoli

3 kromki bagietki wypiekanej na miejscu podane z salsą pomidorową z czerwoną cebulą,
listkami bazylii, serem grana padano i oregano (95 g)

6,9

Focaccia

7,9

sos pomidorowy, czosnek, cebula, grana padano (200 g)

Pierś z kurczaka
12,9

filet z piersi kurczaka, puree ziemniaczane, surówka / warzywa blanszowane (250 g)

zapieczona z oliwą rozmarynową i rozmarynem z dodatkiem soli
lub zapieczona z oliwą czosnkową i czosnkiem (165 g)

8,9

Tatar wołowy

rostbef siekany, puder z czarnych oliwek, suszone pomidory, kapary, ogórek kiszony,
cebula, grzybki marynowane, chips z ziemniaka, jajko, pieczywo (200 g)

Lody

24,9

Tatar z łososia

łosoś marynowany w cytrusach, awokado, ogórek zielony, kwaśna śmietana, koperek, rzodkiewka, pieczywo (175 g)

Talerz owoców morza

mule, krewetki, czerwona cebula, czosnek, sos winno-śmietanowy, natka pietruszki, pieczywo (300 g)

22,9
24,9

PIZZA
1.—Margherita

12,9

sos pomidorowy, ser biała mozzarella, listki bazylii (300 g)

2.—Prosciutto

sos pomidorowy, ser mozzarella, surowa prosciutto crudo / szynka parzona zapieczona (360 g)

ŚNIADANIA

do każdego śniadania kawy w cenie 5 zł

Jajecznica / jajecznica z szynką lub boczkiem
9,9 / 11,9

z 3 jajek podana z lekką sałatką i pieczywem (200/220 g)

Frankfurterki
3 frankfurterki podane z jajkiem sadzonym, lekką sałatką, sosem musztardowym i pieczywem (250 g)

12,9

Tosty
tosty w jajku podane z prosciutto crudo, jajkiem w koszulce, salsą pomidorową i lekką sałatką (200 g)

13,9

Omlet wytrawny
omlet z 3 jajek z fetą, suszonymi pomidorami podany z lekką sałatką i pieczywem (230 g)

13,9

7,9

2 gałki z sosem owocowym i bitą śmietaną, do wyboru: śmietanka, malina, czekolada (100 g)

3.—Capricciosa

sos pomidorowy, ser mozzarella, pieczarki, surowa prosciutto crudo / szynka parzona zapieczona (380 g)

16,9 / 14,9
17,9 / 15,9

4.—Salame

15,9

sos pomidorowy, ser mozzarella, salami, papryka, cebula czerwona (400 g)

5.—Pepperoni

sos pomidorowy, ser mozzarella, papryka pepperoni, salame piccante / salami (400 g)

17,9 / 15,9

6.—Vegetariana

sos pomidorowy, ser mozzarella, karczochy, zapiekane liście szpinaku, pieczarki (420 g)

7.—Vegana (bez sera)

14,9

sos pomidorowy, czosnek, kapary, listki bazylii (300 g)

8.—Pera

sos pomidorowy, ser mozzarella, kozi ser, buraki pieczone, gruszka (420 g)

ZUPY

9.—Tonno

Krem z pomidorów
6,9

oliwa bazyliowa, śmietana (200 ml)

Krem z pieczonego ziemniaka i czosnku
chips ziemniaczany, oliwa pietruszkowa, kwaśna śmietana (200 ml)

7,9

Zupa sezonowa
7,9

informacja u obsługi (200 ml)

10.—Gamberi e rucola

sos pomidorowy, ser mozzarella, krewetki, rukola, pomidorki cherry (475 g)

mix sałat, kurczak grillowany, pomidorki cherry, grana padano, sos cezar, grzanki (260 g)

sos pomidorowy, ser biała mozzarella, surowa prosciutto crudo, pomidorki cherry, rukola,
grana padano (420 g)

13.—Manzo
15,9

Formaggio di capra
mix sałat, kozi ser, prażony słonecznik, winogrono, ogórek, sos balsamiczny, pieczywo (250 g)

21,9

Insalata con gamberi
mix sałat, krewetki, rzodkiewka, gruszka, ogórek, sos cytrynowy, pieczywo (280 g)

23,9

Insalata con zucchine
rukola, grillowana cukinia, biała mozzarella, prażony słonecznik, granat, krem balsamiczny, pieczywo (300 g)

19,9

sos pomidorowy, ser mozzarella, marynowana wołowina, boczniaki, cebula, natka pietruszki, grana padano (430 g)

14.—Bandiera

sos pomidorowy, ser mozzarella, marynowana wołowina, grana padano, zapieczone liście szpinaku, papryka (450 g)

15.—Carciofi e crudo

sos pomidorowy, ser mozzarella, karczochy, suszone pomidory, surowa prosciutto crudo (380 g)

16.—WŁASNA KOMPOZYCJA
17.—PIZZA SEZONOWA

każda pizza posypywana jest oregano

DANIA
roladka z piersi kurczaka z gorgonzolą i suszonymi pomidorami zawinięta w prosciutto crudo (240 g),
krokiet ziemniaczany, marynowana rzodkiewka, pieczone pomidorki cherry, oliwa ziołowa (370 g)

DODATKI
29,9

Stek wołowy
rostbef (180 g), puree ziemniaczane, marynowana cebula, blanszowana marchew, boczniaki, sos pieprzowy (370 g)

49,9

Polędwiczka wieprzowa
polędwiczka wieprzowa (160 g), puree kalafiorowe, oliwa ziołowa, fasolka szparagowa, pieczone pomidorki cherry,
polenta kukurydziana (kasza kukurydziana) panierowana w panierce panko (360 g)

burak, papryka, gruszka, czosnek, cebula,
pieczarki, papryka pepperoni..................................................... 3
prosciutto crudo, grana padano, gorgonzola,
salame piccante, kozi ser, boczniaki......................................... 6

mozzarella, biała mozzarella, salami, szynka parzona,
suszone pomidory, pomidorki cherry, tuńczyk, rukola,
szpinak świeży, feta, kapary, karczochy, czarne oliwki........ 4
marynowana wołowina, krewetki............................................. 8

26,9

Łosoś
łosoś (150 g), puree marchewkowe, czarna soczewica, salsa ogórkowa z granatem, oliwa pietruszkowa (250 g)

39,9

26,9
25,9
26,9
28,9
25,9
12,9

sos pomidorowy, ser mozzarella, dodatki własne (300 g + ...)
informacja u obsugi

Roladka z kurczaka

26,9

11.—Crudo e rucola

sos pomidorowy, ser mozzarella, gorgonzola, kozi ser, grana padano (430 g)

Cezar

16,9
18,9

sos pomidorowy, ser mozzarella, tuńczyk, feta, oliwki czarne (460 g)

12.—Grana padano

SAŁATKI

17,9
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