MENU

www.kawon.zgora.pl

MAKARONY

Do wyboru makarony:
penne, spaghetti, tagliatelle, tagliatelle szpinakowe
Pomidorowy
z salami, boczkiem i chilli

30 zł

Śmietanowo-pomidorowy
z kurczakiem, brokułami i pieczarkami

30 zł

Śmietanowy
z szynką, boczkiem i pieczarkami

30 zł

Śmietanowy
ze szpinakiem, ricottą i czosnkiem

30 zł

Śmietanowy „a’la carbonara”

30 zł

Śmietanowy
z borowikami

30 zł

Serowy
z brokułami i chilli

30 zł

Śmietanowy
z łososiem i suszonymi pomidorami

30 zł

Śmietanowy
z serem pleśniowym, zielonym groszkiem i orzechami włoskimi

30 zł

Śmietanowy „cztery sery”

30 zł

MAKARONY

Z krewetką królewską

33 zł

oliwą z oliwek, suszonymi i świeżymi pomidorami

Z krewetką koktailową

30zł

masłem czosnkowym i oliwą z oliwek

Z wołowiną

33 zł

pieczarkami, oliwkami, oliwą z oliwek

Z tuńczykiem

30 zł

chilli i oliwą z oliwek

Z gruszką

30 zł

boczkiem, cukinią, serem pleśniowym i rukolą

Z kaczką
jabłkami i żurawiną

30 zł

Z kurkami
i ziołami

30 zł

Inne makarony:
Makaron sojowy

30 zł

z kurczakiem i warzywami na ostro

Makaron gryczany

33 zł

z wołowiną i warzywami w sosie sojowym

Makaron spaghetti „ali-oli”
z oliwkami, czosnkiem, pietruszką i oliwą z oliwek

30 zł

DANIA GŁÓWNE

CZYLI MIĘSA, RYBY I INNE PYSZNOŚCI
Stek wołowy z sosem pieczeniowo-musztardowym

60 zł

Stek wołowy z salsą pikantną

60 zł

Stek wołowy z sosem pieczarkowym

60 zł

Stek wołowy z sosem tzatziki

60 zł

Stek wołowy z sosem borowikowym

60 zł

Stek wołowy z sosem „diabolo”

60 zł

Stek wołowy z sosem „balsamico”

60 zł

Schab w sosie cytrynowym z curry

40 zł

Schab w zielonym pieprzu

40 zł

Schab w sosie serowym

40 zł

Schab w sosie „diabolo”

40 zł

Schab w sosie borowikowym

40 zł

Filet z kurczaka w sosie śmietanowo-pomidorowym

40 zł

Filet z kurczaka w sosie cytrynowym z curry

40 zł

Filet z kurczaka w sosie pieczarkowym

40 zł

DANIA GŁÓWNE

Filet z kurczaka w panierce

40 zł

Filet z kurczaka z ananasem i żółtym serem

40 zł

Filet z kurczaka w sosie „diabolo”

40 zł

Filet z kurczaka w sosie borowikowym

40 zł

Filet z kurczaka w sosie śmietanowo-porowym

40 zł

Filet z kurczaka w sosie orzechowym

40 zł

Półmisek mięs pieczonych (dla 2 osób)

70 zł

grillowany stek, filet z kurczaka, schab, boczek, dwa sosy

Dodatki

DANIA GŁÓWNE

RYBY
Filet z dorsza

45zł

w sosie serowym

Filet z dorsza

45 zł

w sosie koperkowo-cytrynowym

Krewetki królewskie
przyrządzone z czosnkiem i chilli, podane na sałacie, z grzankami (8 szt.)

40 zł

GNOCCHI

w sosie śmietanowo-pomidorowym z kurczakiem,
brokułami i pieczarkami

32 zł

w sosie śmietanowym z szynką, boczkiem i pieczarkami

32 zł

w sosie śmietanowym z borowikami

32 zł

w sosie śmietanowym z łososiem i suszonymi pomidorami

32 zł

w sosie pomidorowym z boczkiem, salami i chilli

32 zł

z wołowiną

35 zł

pomidorami koktajlowymi, pieczarką, czarą oliwką, bazylią i rukolą

z gruszką
boczkiem, cukinią, serem pleśniowym i rukolą

32 zł

SAŁATY

Sałata z gruszką i serem pleśniowym

30 zł

w sosie cytrynowo–oliwnym z bukietem rucoli

Sałata z kurkami

30 zł

polana gorącym serem camembert w sosie balsamico

Sałata grecka

30 zł

sałata lodowa, pomidor, ogórek, papryka czerwona, ser feta,
czerwona cebula, oliwki i sos vinaigrette

Sałata z kurczakiem i avocado

30 zł

sałata lodowa, kurczak, ogórek, papryka, pomidor, sos
musztardowo–miodowy

Sałata z kurczakiem pikantnym

30 zł

sałata lodowa, kurczak, ogórek, papryka, pomidor, sos pikantny

Sałata z łososiem

30 zł

sałaty, łosoś wędzony, papryka, ogórek, pomidor, pomarańcza, sos malinowy

Sałata z wołowiną

33 zł

sałaty, wołowina, pomidor, papryka, ogórek, sos czosnkowy

Mix sałat

30 zł

z winogronem, suszoną żurawiną, prażonym ziarnem i vinaigrettem malinowym

Sałatka

33 zł

z krewetkami z sosem limonkowym - chilli i balsamico

Sałatka
z kaczką, mandarynką i rukolą w sosie żurawinowo - limonkowym

30 zł

PRZYSTAWKI

CZYLI COŚ NA ZĄB

Mix do piwa (dla dwóch osób)

30 zł

placki ziemniaczane, grzanki czosnkowe, krążki cebulowe,
kulki ziemniaczane, nugetsy, dwa sosy

Ziemniaczki pieczone

20 zł

mała miska

Ziemniaczki pieczone

40 zł

duża miska

Frytki

15 zł

mała miska

Frytki
duża miska

30 zł

PRZYSTAWKI

CZYLI COŚ NA ZĄB
Grzanki czosnkowe

10 zł

4 sztuki , sos czosnkowy

Pikantne skrzydełka pieczone

16 zł

6 sztuk , sos czosnkowy, sos chilli

Quesadillas

20 zł

2 placki pszenne, pieczarki, szynka, ser,sos chilli

Placuszki ziemniaczane z łososiem

25 zł

4 sztuki, łosoś wędzony, serek ricotta

Grillowany camembert
podany z żurawiną

20 zł

Deska serów (dla dwóch osób )
sery, oliwki, winogrona, orzech włoski, krakersy

30 zł

Krążki cebulowe

10 zł

8 sztuk, sos czosnkowy

NAPOJE

Kawa z ekspresu

6 zł

Kawa espresso

6 zł

Kawa cappuccino

8 zł

Kawa latte

8 zł

Kawa mrożona

8 zł

Herbata

8 zł

Soki owocowe – 200ml

5 zł

Napoje gazowane – 200ml

5 zł

Woda gazowana i niegazowana – 500ml

5 zł

Energy drink – 250ml

10 zł

DANIA Z RYŻU

Ryż z warzywami

30 zł

Ryż z warzywami i kurczakiem

30 zł

Ryż ze szpinakiem

30 zł

Ryż z grzybami

30 zł

Zapiekanka curry z kurczakiem i ananasem

30 zł

Kurczak curry z warzywami i ryżem

30 zł

Ryż z krewetkami i warzywami

30 zł

DRINKS

Screwdriver

10 zł

wódka, sok pomarańczowy

White Russian

14 zł

wódka, kahlua, śmietanka

Black Russian

13 zł

wódka, kahlua

Caipirinha

15 zł

cachaca, limonka, cukier brązowy

Mojito

15 zł

rum, limonka, woda gazowana, cukier brązowy, mięta

Passoa Mojito

15 zł

Passoa, limonka, woda gazowana, cukier brązowy, mięta

Martini Orange

12 zł

Martini bianco, sok pomarańczowy, grenadyna

Kuszący Grejpfrut

11 zł

wódka, sok grejpfrutowy, grenadyna

Żar Tropików

15 zł

Malibu, sok ananasowy, grenadyna

Kwaśne Jabłko
wódka, likier sour apple, sok z cytryny, sprite

15 zł

DRINKS

Gin & Martini

13 zł

gin, martini bianco, martini extra dry

Cuba Libre

15 zł

rum, limonka, cola

Tequila Sunrise

15 zł

Tequila, sok pomarańczowy, grenadyna

Słodka Truskawka

20 zł

wódka, likier truskawkowy, sok jabłkowy, sprite

Barman

12 zł

rum, limonka, woda gazowana, cukier brązowy, mięta

Sex On The Beach

20 zł

Passoa, limonka, woda gazowana, cukier brązowy, mięta

Long Island Iced Tea

25 zł

Martini bianco, sok pomarańczowy, grenadyna

Kokosowe orzeźwienie
Malibu, wódka, Martini bianco, sprite, sok z cytryny

18 zł

DRINKS

SHOT’S

Wściekły Pies

8 zł

wódka, syrop malinowy, tabasco

Teraz Polska!

8 zł

wódka, syrop malinowy, sok z cytryny

Kamikadze

16 zł

wódka, likier smakowy, sok z cytryny

Jagermaister

10 zł

PIWA

PIWA BECZKOWE
Tyskie – 0,5 l

7zł

Tyskie – 0,3 l

5 zł

Pilsner Urquell – 0,5 l

9 zł

Pilsner Urquell – 0,3 l

7 zł

Książęce Czerwony lager – 0,5 l

8 zł

Książęce Czerwony lager – 0,3 l

6 zł

Książęce Ciemne łagodne – 0,5 l

8 zł

Książęce Ciemne łagodne – 0,3 l

6 zł

PIWA BUTELKOWE
Tyskie klasyczne – 0,5 l

8zł

Lech premium – 0,5 l

8zł

Książęce pszeniczne – 0,5 l

8 zł

Pilsner Urquell – 0,33 l

8 zł

Redd’s – 0,4 l

8zł

Lech free – 0,33 l

7zł

Green Mill Cider – 0,4 l

8 zł

PIWNICA ARTYSTYCZNA KAWON
Waldemar Nowak
Zielona Góra, ul. Zamkowa 5
tel. 68 324 43 86
tel. kom. 608 374 184
www.kawon.zgora.pl
e-mail: kawon@kawon.zgora.pl

