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

tatar z jelenia
siekane mięso z jelenia, plastyczne zółtko, gorczyca, 
lubczyk, piklowany czosnek niedźwiedzi  

SZLAGIERY BY MONKA

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. 

WINO

KAWA z palarni HAYB Speciality Coffee 

To tylko mały popis naszych możliwości. Jeśli 
interesuje Was więcej koniecznie zajrzyjcie do naszej 
karty win. 

* przy grupach odj 6 osób nie dzielimy rachunków
* przy grupach od  10 osób doliczamy 10% serwisu kelnerskiego

* gramatura mięs i ryb - przed obróbką termiczną -  dostępna w oddzielnym menu u obsługi lokalu
* jeśli mają Państwo alergie pokarmowe bądź specjalne wymagania dietetyczne, prosimy o poinformowanie o tym obsługę lokalu 

*** informacje dotyczącą wystawienia FAKTURY VAT prosimy przekazać obsłudze PRZED ZŁOZENIEM ZAMÓWIENA

NAPOJE ZIMNE

KLASYKI BY MONKA

SZPRYCERY LILLET 

LEMONIADA NIE BYLE JAKA

HERBATA

woda gazowana /niegazowana 
/ górska natura 0,3l
/ karafka wody 1l 
/ cisowianka I perlage 0.7l
sok świeżo wyciskany 0,3l
pomarańcza / grejpfrut / mix

napoje gazowane 0,2l
pepsi / pepsi max / schweppes / 7up / mirinda 

sok owocowy 0,2l
pomarańcza, grejpfrut, jabłko, 
czarna porzeczka, pomidor 

domowe piwo imbirowe 

americano
espresso 
doppio
flatwhite 
cappuccino 
latte 

czarna, earl grey lemon, zielona,
zielona przebudzenie moocy, owocowa

wino domu  białe / czerwone
kieliszek 
karafka 0.3 l 
karafka 0.7 l 

PROSSECCO Z KIJA 
kieliszek 
karafka 0.3 l 
karafka 0.7 l 

/ lager  12* Ekst.

/ pszeniczne  12,5* Ekst.

/ pils  14* Ekst.

/ NEIPA  12,3* Ekst.

/ session HAZY IPA  13* Ekst.

daiquiri 
Havana 3, sok z limonki, syrop cukrowy 

old cuban
Havanna 7, limonka, syrop cukromy, mięta, prosecco

negroni 
Beefeater, campari, carpano antica Formula

lillet vive!
lillet blanc, cytryna, ogórek, tonic

malina
lillet rose, syrop malina, prosecco

truskawka/rabarbar
lillet rose, syrop truskawka/rabarbar, prosecco

klasyczna 0,3l / 1l

ekstra 0,3l / 1l
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ZUPY SAŁATY

sezonowa zupa krem 
zapytaj obsługę 

z kozim serem
kremowy kozi ser, prażone migdały, 
burak, miód
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gotowany pak choi 
wegański ser topiony, pieczona cytryna, palony 
por, majonez sojowy, orzechy ziemne

konkretna zupa 
zapytaj obsługę

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

      mogę być wege !
(pieczarka portobello, czerwona fasola, gorczyca,
 piklowany czosnek niedźwiedzi)

27

29 45

36

 15

7

9 / 14

“DOBRY BROWAR” Z GNIEZNA

kieliszek / karafka 0,7l

19 / 49

19 / 49

NA KRANIE W BUTELCE

10 / 15

10 / 15

0,3l / 0,5l
/ lager  12* Ekst.
/ pszeniczne  12,5* Ekst.
/ pils  14* Ekst.
/ NEIPA  (bezglutenowe ) 
12,3* Ekst.
/ session HAZY IPA  13* Ekst.
/ Earl Grey APA 11* Ekst.
/ APRICOT sour 11,3* Ekst.
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Czym była by monka bez DOBREGO BROWARU? Na pewno nie tak dobra jak  
z DOBRYM BROWAREM :)  Wspaniali ludzie, wspaniała historia 
i najlepsze rzemieślnicze piwo pod słońcem  :)

17
17
19



DANIA GŁÓWNE BUŁY BY MONKA
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 !

Do każdego zamówienia polecamy pieczone 
ziemniaczki - łódeczki z rozmarynem i wędzoną 
papryką podawane z domowym majonezem. 
pieczone ziemniaczki / 5

Czymże byłby ten duet bez zimnego piwa z kija ? 

niedźwiedzie kopytka
pesto z czosnku niedżwiedziego, prażony 
słonecznik, Emilgrana, pomidor
/ Winnica Silesian, Cuvee 2018 / 119 / 21

Pan Kalafior 
polenta, morela, chutney pomidorowy, 
enoki, wegański demi-glace
/ Winnica Słoneczny Zakątek, Johanniter  / 99 / 19

bardzo świński karczek
karkówka konfitowana, moskol (góralski 
placek ziemniaczany), piklowany burak, 
prażona gryka, sos z rozmarynem 
/ Winnica Skarpa Dobrska, Zweigelt  / 109 / 20

papardelle carbonara ze szparagami
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
hasselback, wędzona słonina, ekologiczne sałaty, 
domowy sos BBQ, warzywa sezonowe
/  Winnica Mickiewicz, Pikador / 109 / 

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, 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

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

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

pączek z lokalnym halloumi
lokalny ser halloumi, piklowana rzodkiew, 
piklowany czosnek niedźwiedzi,ser mimolette, 
majonez chipotle, ekologiczne sałaty
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PODPŁOMYKIDESKI DLA DWOJGA
Okrzyknięte mianem polskiej pizzy, ale kto wie 
co było pierwsze ? Chrupiące ciasto wypiekane 
w sercu naszego lokalu, piecu opalanym 
drewnem. Nie wychodźcie nie próbując.

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.

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

z pieczonym bakłażanem
domowy ajwar, suszone pomidory, 
prażony słonecznik, bakłażan

z białą kiełbasą
domowa biała kiełbasa, 
bechamel chrzanowy, szczypior

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

ze szparagami 
szparagi gotowane w maśle, ser emilgrana, 
bechamel cytrynowy, jajko, prażona gryka

bezmięsne to i owo
pasztet z cukinii,pasta z groszku z mientą. humus 

z cieciorki, domowe pikle, chutney pomidorowy, 

kimchi, sałaty ekologiczne, podpłomyki 

wypiekane w piecu opalanym drewnem

               mogę być vegan ! 

mięso tu i ówdzie
domowej produkcji wędliny, salceson by monka 

domowe pikle, kimchi, chutney pomidorowy, 

sałaty ekologiczne, podpłomyki wypiekane 

w piecu opalanym drewnem
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