Napoje gorące • Hot Beverages
Espresso
Espresso Macchiato
Kawa czarna / Black coffee
Kawa biała / Coffee with milk
Cappuccino
Latte Macchiato
Latte z syropem / Latte with syrup
Irish Coffee
Gorąca czekolada / Hot chocolate
Dzbanek herbaty Richmont (czarna, zielona, owocowa)
A pot of Richmont tea (black, green, fruit)

7,8,7,9,9,10,15,9,8,-

Napoje zimne • Cold Beverages
Dzbanek wody mineralnej ngaz/gaz
Jug of Mineral water

100 cl

10,-

Woda Cisowianka Perlage gaz.
Woda Cisowianka Classique niegaz.
Coca-cola / Coca-cola zero /
Fanta / Sprite / Tonic
Sok owocowy / Fruit juice

30 cl
30 cl

6,6,-

25 cl
25 cl

6,6,-

pomarańczowy / jabłkowy / czarna porzeczka / grejpfrutowy
orange / apple / black currant / grapefruit

Świeży sok pomarańczowy
Fresh orange juice
Lemoniada / Lemonade
Herbata mrożona / Ice tea
Kawa mrożona / Ice coffee

20 cl

12,-

25 cl
25 cl
25 cl

10,12,12,-

30 cl
50 cl
50 cl

6,8,8,-

Piwa • Beers
Piwo beczkowe / draught beer
Piwo beczkowe / draught beer
Warka Radler cytrynowa 0%

Wino • Wine
Wino białe / White wine
Wino czerwone / Red wine
Wino musujące Prosecco

75 cl
10 cl
75 cl
10 cl
75 cl

52,8,52,8,80,-

Alkohole • Alcoholic Beverages
Wyborowa
Soplica wiśniowa
Finlandia
Jagermeister
Martini Bianco / Rosso
Jack Daniel’s
Ballantines
Johnnie Walker Red label
Chivas Regal 12 yo
Hennessy VS
Bols Blue Curacao
Campari
Bacardi Superior
Tequila Sierra Silver
Seagram’s
Szampan Le Mesnil Grand Cru Blanc de Blancs

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
10 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
75 cl

6,6,8,8,11,12,10,12,16,18,10,10,12,11,8,350,-

Koktajle • Coctails
Tequila Sunrise
24 cl
tequila, syrop grenadyna, sok pomarańczowy
tequilla, grenadina, orange juice
Mojito
24 cl
rum, sprite, limonka, mięta, cukier trzcinowy
rum, sprite, lime, mint, sugar cane
Long Island
24 cl
wódka, gin, rum, tequila, sok z limonki, coca-cola
vodka, gin, rum, tequllia, lime juice, coca-cola
Sex on the Beach
24 cl
wódka, archers, sok pomarańczowy,
sok ananasowy, syrop grenadyna
vodka, archers, orange juice, pineapple juice, grenadina

18,17,21,21,-

•
Wszystkie dania przygotowujemy ze świeżych produktów
na Państwa indywidualne zamówienie. Czas oczekiwania na danie gorące
to około 25 minut. O szczegóły dotyczące alergenów pokarmowych prosimy
zapytać obsługę. Ceny zawierają podatek VAT. Wszelkie sugestie prosimy
kierować na adres: kontakt@kajasowka.com.pl
We prepare all the dishes using fresh products after an individual order has
been placed. Waiting time for a hot dish is about 25 minutes. Food alergen
information is available upon request. The prices include VAT tax. Please
send any suggestions to: kontakt@kajasowka.com.pl

Menu

Przystawki • Appetizers
Carpaccio z polędwicy wołowej
z parmezanem i oliwą truflową
Beef, parmesan, truffle oil

Dania główne • Main dishes
30,-

Sałatka z grillowanym kurczakiem i boczkiem
Lettuce, grilled chicken, bacon

22,-

Sycylijska sałatka Caprese •
Caprese salad

18,-

Tatar z łososia wędzonego •
Smoked salmon tartare

22,-

Zupy • Soups
Rosół z makaronem
Chicken broth with homemade pasta

9,-

Barszczyk z uszkami mięsnymi
Beetroot soup with dumplings

10,-

Krem z kwaszonego ogórka ze śmietaną •
Cream of pickled cucumber

10,-

Menu dla dzieci • Children’s menu
Panierowany filet z kurczaka, ziemniaki, marchewka
Breaded chicken fillet, potatoes, carrots

14,-

Grillowany filet z kurczaka, frytki, marchewka
Grilled chicken fillet, French fries, carrots

14,-

Stripsy drobiowe, frytki, marchewka
Strips, French fries, carrots

14,-

Pucharek lodowy (2 gałki lodów, bita śmietana)
Ice cream (2 scoops, whipped cream)

8,-

Tradycyjny kotlet schabowy
Pork chop

Dodatki • Sides
19,-

Ziemniaki
Potatoes

5,-

Ziemniaki krakowskie w ziołach
Cracow style potatoes with herbs

6,-

Frytki
French fries

6,-

Dufinki
Dauphine potatoes

6,-

Ryż
Rice

6,-

38,-

Warzywa na parze
Steamed vegetables

8,-

Stek z polędwicy wołowej w sosie szalotkowym
Beef loin, shallots sauce

52,-

Kapusta zasmażana
Fried cabbage

7,7,-

Łosoś grillowany z sosem kaparowym •
Grilled fillet of salmon, caper sauce

26,-

Bukiet surówek
Mixed salad

7,-

Sandacz sauté na szpinaku z masłem czosnkowym •
Zander sauté, spinach, garlic butter

24,-

Mix sałat z sosem winegret
Mixed lettuce with vinaigrette sauce
Mizeria
Cucumber salad

6,-

Pierogi ruskie z cebulą •
Dumplings Russian style

15,-

Grillowany filet z kurczaka na warzywach
z hiszpańską salsą
Grilled chicken fillet, vegetables, Spanish salsa

18,-

Polędwiczki wieprzowe z oscypkiem
w sosie żurawinowym
Pork loin, sheep cheese, cranberry sauce

28,-

Stek wieprzowy z grillowanym boczkiem
Pork steak, grilled bacon
Filet z kaczki z plackami ziemniaczanymi
w sosie kurkowym
Duck, potato pancakes, mushrooms sauce

•

•

22,-

Desery • Dessert

Pierogi z mięsem i skwarkami
Dumplings with meat

15,-

Pierogi z łososiem i szpinakiem z sosem koperkowym •
Dumplings with salmon and spinach, dill sauce

18,-

Sernik z lodami •
Cheesecake with ice cream

16,-

Pappardelle z suszonymi pomidorami i parmezanem •
Pappardelle, dried tomatoes, Parmesan cheese

20,-

Wiśniowe marzenie z lodami waniliowymi •
Dessert with cherries and vanilla ice cream

16,-

Malinowy duet z lodami straciatella •
Dessert with raspberry and straciatella ice cream

16,-

Suflet czekoladowy z lodami śmietankowymi •
Chocolate soufflé with ice cream

16,-

• – dania jarskie

/ vegetarian dishes

