
SUPERKLUSKI z monki BUŁY BY MONKA
Strach ma wielkie oczy, a tradycja nie równa się 
nudzie. Dajcie zaskoczyć się naszymi rodzimymi 
smakami i odkryjcie je na nowo. 
superkluski z supermocą -Enjoy !

Do każdego zamówienia polecamy pieczone 
ziemniaczki - łódeczki z rozmarynem i wędzoną 
papryką podawane z domowym majonezem. 

sprośna buła
maślana buła z wolno pieczoną wieprzowiną, 
sos BBQ, sałaty, kiszony ogórek, czerwona 
cebula, ser mimolette

buła z boczniakiem BBQ
wegańska buła, boczniaki, sos BBQ, 
ogórek kiszony, piklowana, czerwona cebula, 
ekologiczne sałaty, majonez chipotle 

buła z burgerem buraczanym
wegańska buła, burger buraczany, 
ogórek kiszony, piklowana czerwona cebula, 
ekologiczne sałaty, sojonez chipotle

pączek z jeleniem
wytrawny pączek z mięsem z jelenia, 
piklowana rzodkiew, sałaty, 
ser mimolette i majonez chipotle

pączek z lokalnym halloumi
wytrawny pączek z serem halloumi, 
piklowana rzodkiew, sałaty, 
ser mimolette i majonez chipotle

fishburger
czarna buła, krokiet z łososia, 
domowe kimchi, majonez kimchi. 
ser mimolette, ekologiczne sałaty
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36mięso tu i ówdzie
domowej produkcji wędliny, salceson by
monka, domowe pikle, kimchi, chutney 
pomidorowy, sałaty ekologiczne, 
podpłomyki wypiekane w piecu opalanym  
drewnem

DESKI DLA DWOJGA
Deski idealnie sprawdzą się na wieczorne 
pogaduchy i leniwe posiadówki przy winie

bezmięsne to i owo
pasztet z cukinii, smalec z fasoli, humus z 
cieciorki, domowe pikle, chutney pomidorowy, 
kimchi, sałaty ekologiczne, podpłomyki 
wypiekane w piecu opalanym  drewnem
             Mogę być vegan ! 

kopytka pomidor
sos pomidorowy, czosnek, bazylia, 
ser Emilgrana

szare kluski z okrasą
okrasa z boczku,  kapusta zasmażana, 
wędzony twaróg

kopytka z burakiem
piklowany burak, puree z buraka, 
wędzony twaróg, jarmuż, słonecznik

kluska śląska z karkówką
karkówka konfitowana, ciemny sos 
z wypieku z rozmarynem, marynowany burak

28 PODPŁOMYKI / POLSKA PIZZA
Okrzyknięte mianem polskiej pizzy, ale kto wie co było pierwsze ? 

Chrupiące ciasto wypiekane w sercu naszego lokalu, piecu opalanym drewnem. 
do wyboru dwa rozmiary

MAŁY ok 24cm / DUŻY ok 32cm

emilgrana
sos pomidorowy, ser emilgrana polski 
parmezan, sałaty

z boczkiem
sos pomidorowy, ser Emilgrana, dojrzewający 
boczek by monka, czerwona cebula

z burakiem
puree z buraka, piklowsny burak, 
suszone pomidory, pestki słonecznika

z salami
sos pomidorowy z chipotle, 
ser Emilgrana, prażony słonecznik
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ZUPY

bulion z gęsi
mięso z gęsi, lane kluski, marchewka, pietruszka
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      MENU NA WYNOS

Tradycyjnie każdego dnia talerz pożywnej zupy ukoi każdy,
 nawet największy gółd i przygotuje Wasz organizm na kolejną dawkę kalorii. 

/NAWYNOS

ZAMÓW Z DOWOZEM lub ODBIERZ OSOBIŚCIE

krem sezonowy 
zapytaj obsługe

z białą kiełbasą
domowa biała kiełbasa, 
bechamel chrzanowy, szczypior

z wieprzowiną BBQ
wolno pieczone mięso wieprzowe, 
ogórek kiszony, piklowana 
czerwona cebula, sos bbq

wiejski
sos pomidorowy, ser Emilgrana,
 domowe wędliny, karmelizowana cebula

z pieczonym bakłażanem
domowy ajwar, suszone pomidory, 
prażony słonecznik
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mały / duży mały / duży


