WINA
NAPOJE / SOKI

.

Pepsi, Coca-Cola, Light, Zero, (0,2ml)
7,50 zł
Mirinda, Fanta, 7-Up, Sprite, Schweppes, Tonik
Coca-Cola, Pepsi, Sprite, 7-up, (0,85ml) 11,00 zł
Mirinda, Fanta
.
Woda mineralna (gazowana/niegazowana 0,3l) 6,50 zł
Sok (pomarańczowy, jabłkowy, (0,2ml) 7,50 zł
bananowy, porzeczkowy, grapefruitowy
.
Sok cappy (0,33l)
8,00 zł
Red Bull (0,25l)
11,00 zł
Tymbark (0,25l)
7,00 zł
Sok pomidorowy (0,3l)
7,00 zł
Sok ze świeżych owoców
15,00 zł
pomarańczowy, grapefruitowy (0,3l)
.
Kompot (0,2l)
6,00 zł

Woda mineralna (gazowana/ niegazowana 0,5l) 7,00 zł
Woda niegazowana z cytryną (1,0 l)
11,00 zł
Sok (1,0 l)
21,00 zł
Herbata Mrożona
.
Nestea, Lipton, Ice Tea (0,5l)
9,00 zł
brzoskwinia, cytryna, zielona
.
KAWA / HERBATA
.
Herbata - czarna lub owocowa (150ml)
7,00 zł
Herbata w dzbanku (300ml)
10,00 zł
Herbata zimowa Marzanny (500ml)
16,00 zł
Kawa parzona lub rozpuszczalna (150ml) 8,00 zł
Kawa z expresu lub espresso (100ml / 50ml) 9,00 zł
Kawa biała z ekspresu (100ml)
10,00 zł
Cappuccino (200ml)
13,00 zł
La e macchiato (200ml)
14,00 zł

VERMOUTH
Martini bianco (100ml)

15,00 zł

WINA GRONOWE WYTRAWNE
Ventisquero Chardonnay blanko (75cl)
D.O. Valle de Rapel, Chile (10cl)

85,00 zł
13,00 zł

(Owocowe wino, wyprodukowane w dolinie Rapel. Jasno żółta barwa z zielonkawymi odcieniami.
Aromat bananów z wyraźnymi nutami ananasów)

Ventisquero Cabernet Sauvignon tinto (75cl)
D.O. Valle de Colchaguwa, Chile (10cl)

PIWO Z BECZKI
Perła (0,5l)
Perła (0,3l)
Sok do piwa (malina, imbir)

.
.
9,00 zł
7,00 zł
3,50 zł

PIWA BUTELKOWE
.
Karmi, Żywiec, Lech, Perła,Tyskie, (0,5l) 9,00 zł
Warka Classic, Warka Strong
.
Piwo niskoalkoholowe (0,3l)
8,00 zł
Redd’s (0,4l)
9,00 zł
Grzane piwo
.
Duże (0,5l)
13,00 zł
Małe (0,3l)
11,00 zł

Wyborowa (40ml / 0,5l)
Żubrówka (40ml / 05l)
Siwucha (40ml / 0,5l)
Żurawinówka, wiśniówka
(40ml / 0,5l)

WHISKY
Ballantine’s (40ml / 0,5l)
Johnnie Walker (40ml / 0,5l)
Grant’s ( 40ml / 0,5l)
Jack Daniel’s (40ml / 0,5l)
TEQUILA
Tequila (Gold, Silver) (40ml)
BRANDY Stock (40ml)

Wino grzane (200ml)
Miód grzany (200ml)
GORZAŁKI
Finlandia (40ml / 0,5l)
Biały bocian (40ml / 0,5l)
Żołądkowa gorzka (40ml / 0,5l)
Śliwowica (40ml / 0,7l)

15,00 zł
21,00 zł
.
9,00 zł / 80 zł
8,00 zł / 60zł
8,00 zł /60 zł
15,00 zł / 170 zł

8,00 zł/ 60 zł
8,00 zł / 60,00 zł
9,00 zł / 80 zł
8,00 / 60,00 zł

RUM (40ml)
KONIAK Hennessy (40ml)
MIÓD pitny (100ml)

85,00 zł
14,00 zł

(Wyprodukowane w dolinie Maipo. Intensywna rubinowa barwa otrzymana z połączenia cabernet sauvignon (90%)
z cormenere (10%). Wyczuwalny aromat śliwki, maliny oraz wiśni)

Saperavi Red, Gruzja (75cl)

90,00 zł
14,00 zł

(10cl)
(Czerwone wino, bogate w aromaty świeżych winogron i wiśni z odcieniem wanilii. Obecnie dębowe nuty)

WINA PÓŁWYTRAWNE
Sachino Red, Gruzja (75cl)

80,00 zł
14,00 zł

(10cl)

ALKOHOLE

HOTEL, RESTAURACJA
Organizujemy przyjęcia weselne,
komunie, chrzciny,
imprezy okolicznościowe.

(Czerwone wino powstało ze specjalnie wyselekcjonowanych gron. Delikatne słodkie, aromatyczne wino)

Premio Fruity Chilean (75cl)
Red Wine, Chile (10cl)

70,00 zł
13,00 zł

(Wino jest mieszanką różnych szczepów, dzięki czemu jest soczyste. Dojrzała jagoda jest tu wyraźnym motywem przewodnim)

Sachino white medium dry (75cl)
(10cl)

80,00 zł
14,00 zł

(Białe półwytrawne wino wyprodukowano w Gruzji, powstało ze wyselekcjonowanych gron odmiany Rkatsiteli z regionu |Kakheti.
Delikatny słodki smak)

15,00 zł / 140,00 zł
15,00 zł / 140,00 zł
15,00 zł / 140,00 zł
17,00zł / 160,00 zł

WINA PÓŁSŁODKIE
Cabernet Merlot red (75cl)
Via Rosale (10cl)

80,00 zł
14,00 zł

(Wino o głębokim rubinowym kolorze. W smaku delikatne o długotrwałym bukiecie z nutami suszonych owoców.
Swój subtelny smak wino zawdzięcza doskonałemu zbalansowaniu)

14,00 zł
14,00 zł
10,00 zł
24,00 zł
9,00 zł

Via rosale chardonnay (75cl)
(10cl)

80,00 zł
14,00 zł

(Wino białe o jasnej, żółtej- słomkowej barwie. Kwiatowy bukiet z nutami zielonych owoców cytrusowych dopełnionych
orzeźwiającym i stonowanym aromatem, delikatny słodki smak)

WINA SŁODKIE
Inﬁnitus Moscatel (75cl)
(Hiszpania) blanco (10cl)

70,00 zł
13,00 zł

(Wino deserowe o bogatym aromacie miodu i słodkich owoców.

Carlo Rivera rossa Vino Liquoroso di Sicillia (75cl)
Cantine Pellegrrino,Włochy (10cl)

85,00 zł
14,00 zł

(Czerwone, słodkie likierowe wino wyprodukowane na Sycylii. W bukiecie wyraźnie wyczuwalne dojrzałe maliny, jeżyny i jagody)

WINO MUSUJĄCE
Cami de Flors cava (75cl) (białe półsłodkie)

70,00 zł

www.marzanna.pl
Alergeny dostępne u kelnerek.

ALKOHOLE
Ozorki w sosie chrzanowym (150g)

NA POCZĄTEK DNIA
Jajecznica na maśle (3 szt.) (jajko, masło, sól, pierz, przyprawy)
Jajecznica na bekonie (3 szt.) (boczek lub szynka, jajko, sól, pierz, przyprawy)
Naleśniki z serem / powidłami (2 szt.)

15,00 zł
19,00 zł
20,00 zł

(mąka pszenna, jajko, mleko, cukier, cukier waniliowy, ser twarogowy półtłusty, masło)

.

(ozorki wieprzowe, wywar warzywny, marchew, por seler, śmietana 22%, chrzan, przyprawy)

.

Janosikowy placek (po węgiersku) z zestawem surówek (300g/100g)

34,00 zł

(starte ziemniaki, cebula, mąka pszenna, jajko, przyprawa warzywna, pierz, olej, mięso wieprzowe, papryka - peperoni, konserwowa, słodka)

Polędwiczki w sosie kurkowym lub w sosie miodowo- czosnkowym (130g)

20,00 zł

(wywar warzywny, borowik mrożony cały, masło, cebula, śmietana 22%, przyprawy warzywne, chleb - mąka pszenna)

Żurek z jajkiem (400ml) / (w chlebie + 5,00 zł)

18,00 zł

(kiełbasa, boczek wędzony, chrzan, śmietana 22%, czosnek, majeranek, przyprawa warzywna, chleb (mąka pszenna)

.

Flaki (400ml)

18,00 zł

(ﬂaki wołowe, marchew, pietruszka, seler, por,mąka pszenna, imbir, gałka muszkatałowa, magi, papryka słodka, przyprawy)

.

Rosół z makaronem (400ml)

14,00 zł

(kurczak, mięso wieprzowe, marchew, pietruszka, por, seler, cebula, makaron pszenny, przyprawy)

.

Pomidorowa z makaronem (400ml)

15,00 zł

(Kurczak, marchew, pietruszka, seler, cebula, koncentrat pomidorowy, śmietana 22%, makaron pszenny, przyprawy)

.

Barszcz czerwony czysty (200ml)

11,00 zł

.

19,00 zł

(Kapusta kiszona, żeberka wieprzowe, mąka pszenna, cebula, ziemniaki, przyprawy)

.

Chłodnik niedrzwicki (400ml) serwujemy w okresie wiosenno-letnim

17,00 zł

(mleko zsiadłe, koper, rzodkiewka, ogórek, szczypior, ocet, cukier, jajko, przyprawy)

.

(schab, mąka pszenna, cebula, borowik mrożony, śmietana 22%)

Świeżonka (150g) (mięso wieprzowe, cebula, sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie)
Pierś z kurczaka w sosie koperkowym lub żurawinowym (150g)

28,00 zł

33,00 zł

MIĘSA Z RUSZTU (mięso podajemy według wagi)
Karkówka (100g) (mięso wieprzowe, olej, przyprawy)
Pierś z kurczaka (100g) (mięso drobiowe, olej, przyprawy)
Kiełbasa (100g) (mięso wieprzowe, olej, przyprawa)

22,00 zł
22,00 zł
18,00 zł

SPECJAŁY DLA DZIECI
Filet drobiowy z kopytkami i kalaﬁor z masłem (70g/100g/50g)

19,00 zł

23,00 zł
27,00 zł

(pierś kurczaka, śmietana 22%, wywar warzywny, koper świeży, żurawina, sok malinowy, mąka pszenna)

.

Pierś z kurczaka panierowana z ziemniakami i surówką (150g/150g/100g)
(pierś z kurczaka, mąka pszenna, jajko, bułka tarta)

36,00 zł

.

ZAKĄSKI ZIMNE
Deska wędlin (200g) (wędlina wieprzowa, drobiowa)
Śledź w cebuli (150g) (śledzie, cebula, ocet, przyprawy)
Tatar wołowy (150g) (wołowina, papryka słodka, przyprawy, pieczarka i ogórek konserwowy, cebula, jajko)

35,00 zł
18,00 zł
31,00 zł

(żołądki gęsie, wywar warzywny, boczek wędzony, cebula, zielony ogórek, białe wino, przyprawy)

.

21,00 zł
.

20,00 zł

(starte ziemniaki, cebula, mąka, jajko, przyprawa warzywna, pieprz, olej)

.

Przysmak Marzanny (150g/200g/100g)

31,00 zł

39,00 zł

(starte ziemniaki, cebula, mąka pszenna, jajko, przyprawa warzywna, pierz, olej, kurki mrożone, śmietana 22%)

37,00 zł

Boczniaki panierowane (150g) (mąka pszenna, jajko, bułka tarta, olej)
Nuggetsy z frytkami, ketchup (150g) (pierś z kurczaka, jajko, mąka pszenna, sezam, olej)

(schab, boczek, ogórek kiszony, smażona cebula, zielony pieprz, mąka pszenna, ziemniaki, surówka)

22,00 zł
27,00 zł

(schab, mąka pszenna, jajko, bułka tarta, marchew, pietruszka, seler, ser żółty, kapusta, ziemniaki)

Żeberka z metra cięte z sosem barbecue z kluskami śląskimi i surówką (250g/150g/100g)
(żeberka wieprzowe, przyprawy, musztarda francuska, piwo, sos barbecue)

41,00 zł

.

Kaczka nadziewana jabłkiem (150g/100g) (½ kaczki, pieczone jabłko, żurawina, ziemniaki, surówka)
Koryto rozmaitości (kasza gryczana, karczek, ziemniaki w mundurkach, żeberka pieczone,
placki ziemniaczane, kapusta zasmażana, golonka x2, pierogi, kluski śląskie, kiełbasa z rusztu)

50,00 zł
210,00 zł

.

(mięso wieprzowe, sól, pierz cebula, jajko, bułka tarta, olej, przyprawy)

33,00 zł
.

Półmisek wegetariański (150g)
(warzywa z wody- marchew, kalaﬁor, brokuł, kluski śląskie w sosie kurkowym, zestaw surówek)

DANIA MĄCZNE
Pierogi ruskie z surówką (300g) (mąka pszenna, ziemniaki, ser twarogowy półtłusty, cebula, przyprawy)
Pierogi z mięsem i surówką (300g)

23,00 zł
25,00 zł

(mąka pszenna, mięso wieprzowe, drobiowe, cebula, przyprawy)

Pierogi z mięsem w sosie kurkowym z surówką (350g)

Kotlet mielony z buraczkami i ziemniakami (150g/100g/150g)

25,00 zł
.

Półmisek mięs z rusztu z ziemniakami opiekanymi i zestawem surówek

90,00 zł

(150g/100g/150g) (2-3/os.) (karczek 2x, schab 2x, pierś z kurczaka 2x, kiełbasa 2x)

Schabowy panierowany z kapustą zasmażaną i ziemniakami (150g/ 100g/150g)

35,00 zł

(schab, mąka pszenna, jajka, bułka tarta, marchewka, pietruszka, seler, kapusta, ziemniaki)

Naleśniki ze szpinakiem i fetą w sosie serowo - czosnkowym (250g)
(mąka pszenna, jajko, mleko, ser favita, szpinak, czosnek, masło, wywar warzywny ( marchewka, seler, por), śmietana 22%)

33,00 zł

Polędwiczki z kurczaka w płatkach kukurydzianych
z ziemniakami i surówką (70g/100g/50g) (mięso drobiowe, mąka pszenna, jajko, olej, płatki kukurydziane)
.Pulpety w sosie koperkowym z ziemniakami z surówką (70g/100g/50g)

19,00 zł

(mięso wieprzowe, cebula, jajko, bułka tarta, śmietana 22%, olej mąka pszenna, koper)

19,00 zł

.

10,00 zł
.

24,00 zł

Placki ziemniaczane w sosie grzybowym (250g)

Schab po chłopsku (150g/100g/150g)

.

(kurczak, mięso wieprzowe, marchew, pietruszka, por, seler, cebula, makaron pszenny, przyprawy)

Placki ziemniaczane z kapustą zasmażaną (250g)

(golonka wieprzowa, piwo, przyprawy, sosy, kapusta zasmażana)

(pierś z kurczaka, mąka pszenna, jajko, bułka tarta, przyprawy,ziemniaki,kalaﬁor, masło)

Rosół z makaronem (250ml)

ZAKĄSKI CIEPŁE
Żołądki gęsie duszone z wędzonką (150g)

(kapusta kiszona, kiełbasa, boczek wędzony, cebula, koncentrat pomidorowy, przyprawy, chleb-mąka pszenna)

32,00 zł

(sałata lodowa, pierś z kurczaka, przyprawy, olej, jajko, żółty ser, grzanka, pszenna, sos winegret, pomidor, ogórek świeży, kukurydza)

Sałatka Szopska (200g) (sałata lodowa, pomidor, ogórek, cebula, ser favita, oliwka, sos winegret, grzanka czosnek, papryka)

.

Bigos (250g) (w chlebie + 4,00 zł)

DANIA GŁÓWNE
Golonka wieprzowa w piwie z kapustą zasmażaną (1 szt.)

29,00 zł

33,00 zł

.

Kwaśnica (400ml) serwujemy w okresie jesienno-zimowym

SAŁATKI
Sałatka „Marzanna” (200g)

(polędwiczki wieprzowe, mąka pszenna, kurka mrożona cała, śmietana 22%, cebula, czosnek, miód, keczup, przyprawy)

Schab w sosie borowikowym (150g)

ZUPY
Borowikowa (400ml) / (w chlebie + 5,00 zł)

(burak czerwony, kwasek cytrynowy, cukier, przyprawy)

23,00 zł

33,00 zł

(mąka pszenna, mięso wieprzowe, drobiowe, cebula, przyprawy, kurki mrożone, śmietana 22%, mąka pszenna)

.

Pierogi z kapustą i grzybami z surówką (300g) (mąka pszenna, kiszona kapusta, cebula, pieczarka, olej, przyprawy) 24,00 zł
Kluski śląskie w sosie grzybowym (200g) (mąka ziemniaczana, jajko, ziemniaki,przyprawy, olej)
26,00 zł
Makaron penne w sosie carbonara lub ze szpinakiem (250g) (makaron, cebula, boczek, śmietana 30%, jajko) 27,00 zł
RYBY
Ryba panierowana (150g) (mąka pszenna, jajko, bułka tarta, olej, przyprawy)
Pstrąg w migdałach lub panierowany (1szt) (mąka pszenna, jajko, bułka tarta, przyprawy)
Łosoś na szpinaku/ duszony w winie - (na życzenie z cebulą) (200g)
(szpinak, masło, czosnek, przyprawy) (białe wino)

.

ALKOHOLE

25,00 zł
41,00 zł
35,00 zł

DODATKI DO DAŃ
Ziemniaki ze skwarkami (150g)
Ziemniaki opiekane (150g)
(olej,sól, pierz, przyprawy)

9,00 zł
10,00 zł
.

Kluski śląskie (150g)
(skrobia ziemniaczana, jajko, przyprawa warzywna)

Frytki (150g)
Kopytka (150g)

12,00 zł
.

11,00 zł
11,00 zł

11,00 zł

Pomidor z cebulą (150g)

10,00 zł

(pomidor, cebula, przyprawy)

.

.

Warzywa z wody (150g)
(marchew, kalaﬁor, brokuł, bułka tarta, masło)

13,00 zł

Szpinak (150g)

12,00 zł

.

(szpinak, czosnek, masło,przyprawy warzywne)

(ziemniaki, mąka pszenna, jajko, olej, przyprawy)

Kasza gryczana ze skwarkami (150g)
Kalaﬁor z masełkiem (150g)
Zestaw surówek (150g)

Buraczki zasmażane (150g)
(burak ćwikłowy, cebula, kwasek cytrynowy)

10,00 zł
12,00 zł
10,00 zł

(marchew, chrzan, śmietana 22%, jabłko, kapusta biała
i czerwona, cebula, olej, kwasek cytrynowy, kapusta kiszona,
przyprawy)
.

Kapusta zasmażana (150g)
10,00
(kapusta kiszona, wywar warzywny, kminek, olej, mąka
pszenna)

Mizeria (150g)
(ogórek zielony, śmietana 22%, przyprawy)
Sałata (150g)

.

10,00 zł
.

10,00 zł

(koper, śmietana 22%, ocet, przyprawy)

.

Zsiadłe mleko (200g) serwujemy w okresie

6,00 zł

wiosenno-letnim

zł

SŁODKOŚCI
Puchar lodowy (4 gałki / owoce / bita śmietana)
Ciasto domowe (150g)
Szarlotka lodowa na ciepło z lodami i bita śmietaną (150g / 2 gałki lodów)
Gruszka karmelizowana z lodami i bita śmietaną (150g / 1 gałka lodów)

17,00 zł
10,00 zł
19,00 zł
18,00 zł

