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Basic



Propozycja menu   Basic
110 PLN / os.

ZUPA {1 do wyboru}
Krem z pieczonych pomidorków z grzanką czosnkową
Rosół z kury domowej z kołdunami
Borowikowa z pieczonym burakiem 
i pulpecikami wołowymi
Dyniowa z prażonym słonecznikiem i chipsem z bekonu
Mazurska zupa rybna na sandaczu
Żurek tradycyjny z jajkiem i kiełbasą

DANIE GŁÓWNE {1 do wyboru}

Polędwica zapiekana w boczku z sosem kurkowym, 
ziemniaki po izraelsku, sałatka warzywna

Sandacz w sosie borowikowym, frytki z batatów, 
sałatka warzywna

Bulet drobiowy z kostką i masłem ziołowym, 
puree marchewkowo-ziemniaczane

Policzki wieprzowe w sosie żurawinowo-gruszkowym 
z warzywami , zapiekanka ziemniaczana

Kacze udo confit, puree marchewkowo-ziemniaczane, 
kapusta czerwona

PRZEKĄSKI {4 do wyboru}
Boczniak smażony w panko z serem kozim
Mix sałatek: Cezar, grecka, Spinaci
Tatar wołowy z dodatkami
Jaja faszerowane na trzy sposoby
Deski rozmaitości:
swojskie wędliny, skrzydełka, grzanki, sery, owoce
Tapas mix: grzanki czosnkowe z pastami serowymi, 
parma ham, owoce
Śledzie w trzech smakach
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NAPOJE BEZ LIMITU
soki owocowe, Pepsi, 7 up, Mirinda, woda

SPECJALNE CENY ALKOHOLI:
Wódka -  50 zł / 0,5l 
Sobieski, Krupnik, Wyborowa, Pan Tadeusz
Wino domowe - 45 zł / 1l 
białe lub czerwone
Piwo beczkowe - 12 zł / 0,5l

BUŁECZKI PIZZOWE GRATIS !!! 
Menu dziecięce w cenie 45 zł osoba.

Do każdego rachunku doliczamy 10% serwisu.
Istnieje możliwość wniesienia własnego 
alkoholu (korkowe) - 20 zł / osoba.

Zapraszamy do kontaktu:

Restauracja Przystań
tel. + 48 87 428 20 66
ul. Olsztyńska 3a, 11-500 Giżycko

Basic

Istnieje możliwość wynajęcia sali na piętrze 
na wyłączność, przy zamówieniach powyżej 25 os.
Do godziny 1.00 w cenie przyjęcia, każda 
dodatkowa godzina płatna 200 zł.


