
apartamenty I restauracja

MENU 

gotowany pak choi 
wegański ser topiony, pieczona cytryna, 
palony por, majonez sojowy, orzechy ziemne

konfitowany ozór wołowy 
boczniak mikołajkowy, ser pleśniowy, 
chrzan, krem sojowy

tatar z jelenia
plastyczne żółtko, gorczyca, lubczyk, 
chips ziemniaczany  

* do tatara podajemy długofermentujący chleb
 z naczej piekarni 

SZLAGIERY BY MONKA - PRZEKĄSKI

To te dania, o których dużo mówi się na mieście i bez których nie wyobrażacie sobie 
naszego menu. Bezwstydnie doskonałe, warte grzechu. Po prostu - best of the best od nas dla Was. 

ZUPY

SAŁATY

krem z dyni
oliwa z pestek dyni, prażone pestki dyni

z kozim serem
kremowy kozi ser, prażone migdały, 
burak, miód
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21zalewajka  
puree ziemniaczane, biała kiełbasa, 
prażona gryka, szczypiorek

cezar z kurczakiem  
dojrzewający domowy boczek, anchois, 
grzanki, sałata rzymska, ser Emilgrana

mogę być vege!
pieczarka portobello, czerwona fasola, gorczyca,
chips ziemniaczany 
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DESKI DLA DWOJGA
Przesiadywanie w monce bywa wyjątkowo 
przyjemne, jednak usiąść, wypić a nic nie zjeść to 
już prawdziwy grzech. Deski idealnie sprawdzą się 
na pogaduchy i leniwe przesiadywanie przy piwie.

Zimą rozgrzewają, latem przynoszą ulgę. Czasem 
na ciepło czasem na zimno. Raz w kubku z 
podpłomykiem, innym razem klasycznie. Ale 
zawsze pysznie i sezonowe!

Klasyka nigdy się nie nudzi, a na pewno nie ta z 
monkowym twistem. 

bezmięsne to i owo
pasztet z cukinii, pasta z groszku z miętą, 

humus z czosnkiem niedźwiedzim, domowe 

pikle, chutney pomidorowy, kimchi, sałaty 

ekologiczne, podpłomyki wypiekane w piecu 

opalanym drewnem

mogę być vegan ! 

mięso tu i ówdzie
domowej produkcji wędliny, kaszanka

by monka, domowe pikle, kimchi, chutney 

pomidorowy, sałaty ekologiczne, podpłomyki 

wypiekane w piecu opalanym drewnem
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DANIA GŁÓWNE
Strach ma wielkie oczy, a tradycja nie równa się 
nudzie. Dajcie zaskoczyć się naszymi rodzimymi 
smakami i odkryjcie je na nowo. Aby zaoszczędzić 
Wam trudu wertowania naszej karty win do każdej 
z pozycji dorzuciliśmy polecane przez Olę polskie 
wino. Enjoy !

kopytka z dynią 
puree z dyni, szpinak, wędzony twaróg, 
prażone pestki dyni, dressing z szalotki
/ Winnica Silesian, Cuvee 2018 / 125 / 23

bardzo świński karczek
karkówka konfitowana, puree ziemniaczane z 
cebulą, kapusta włoska, piklowany burak,
 sos z rozmarynem 
/ Winnica Skarpa Dobrska, Zweigelt  / 109 / 20

pierogi z dzikiem 
wędzona słonina, chipsy z jarmużu, sos z wypieku
/ Winnica Skarpa Dobrska, Riesling  / 109 / 20

Pan Gołąbek 
kasza bulgur, grzyby, chrupiąca kapusta kiszona, 
wegański demi glace z gorczycą
/ Winnica Pøochockich, Inspria Volcano  / 135 / 26

sezonowa carbonara - zapytaj obsługe
makaron papardelle, sezonowany boczek by 
monka, żółtko, ser Emilgrana, 
      mogę być wege !
(zamiast boczku - skwarki z tofu)
/ Winnica Skarpa Dobrska, Riesling  / 109 / 20

ten sławny stek onglet
pieczona kapusta, puree ziemniaczane z cebulą, 
domowy sos BBQ
/  Dom Bliskowice, Mondaylisa  / 109 / 20 2019

32

42

64

PODPŁOMYKI
Okrzyknięte mianem polskiej pizzy, ale kto wie 
co było pierwsze ? Chrupiące ciasto wypiekane w 
sercu naszego lokalu, piecu opalanym 
drewnem. Nie wychodźcie nie próbując.

Emilgrana
sos pomidorowy, ser Emilgrana - polski 
parmezan, ekologiczne sałaty

z dynią
pieczona dynia, piklowana dynia, 
suszone pomidory, pestki dyni, oliwa chilli

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

ze szparagami 
kiszone szparagi, ser Emilgrana, 
bechamel cytrynowy, jajko, prażona gryka

z wątróbk drobiową 
wątróbka drobiowa, puree z pieczonej cebuli, 
prażona cebulka, marynowane grzyby shimei 
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DESERY BY MONKA

WYPIEKI BY MONKA

BUŁY BY MONKA
Bo wszystko co dobre szybko się kończy, 
a zwłaszcza jeśli są to desery by monka. Wszystkie 
słodkości, które znajdziecie poniżej są tworzone 
przez nas od podstaw. Jeśli w pandemii przybyło 
nam kilka kilogramów, to znacie już winowajcę. 

Do każdego zamówienia polecamy pieczone 
ziemniaczki - łódeczki z rozmarynem i wędzoną 
papryką podawane z domowym majonezem. 
Czymże byłby ten duet bez zimnego piwa z kija ? 

* domów pieczone ziemniaczki / 5

buła maślana z wieprzem
maślana buła, szarpana wieprzowina,
ser mimolette, piklowana czerwona cebula, 
kiszony ogórek, majonez cebulowy, 
ekologiczne sałaty

buła maślana z burgerem buraczanym
maślana buła, pikantny burger buraczany, 
ser mimolette, piklowana czerwona cebula, 
kiszony ogórek, ekologiczne sałaty
            mogę być vegan !

chałka z kaczką
konfitowana kaczka, warzywa stir-fry,
piklowana rzodkiewka, majonez kimchi, 
ser mimolette, ekologiczne sałaty

chałka z lokalnym halloumi
lokalny ser halloumi, warzywa stir-fry,
piklowana rzodkiewka, majonez kimchi, 
ser mimolette, ekologiczne sałaty

pączek z jeleniem
wolno pieczone mięso z jelenia, piklowana 
rzodkiew, ser mimolette,majonez chipotle, 
ekologiczne sałaty 

pączek z lokalnym halloumi
lokalny ser halloumi, piklowana rzodkiew, 
ser mimolette, majonez chipotle, 
ekologiczne sałaty
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cannolo
domowa ricotta, jagody

szarlotka by monka
krem patisierre, kardamon

Paris Brest
krem solony karmel, marakuja, orzech laskowy

kremówka by monka
mus z białej czekolady, wiśnie

mus piernikowy
katarzynki, konfitura z pomarańczy

weekendowa niespodzianka
deser dostepny w pt, sb i nd - zapytaj 

Codziennie wypiekamy: 
świeże chleby foremkowe i koszykowe, bagietki 
i znacznie więcej, a wszystko robimy na natural-
nym zakwasie ! Koniecznie zerknijcie na aktualną 
ofertę przy stanowisku z chlebami lub zapytajcie 
obsługi co dobrego można dziś zabrać do domu !

CHLEBY:
foremkowy żytni 
foremkowy graham z ziarnem
koszykowy wiejski z makiem
koszykowy z palonym słodem i sezamem
koszykowy premium - zapytaj obsługę
bagietka
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studio wypieku
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