Dania serwowane w Barze Restauracyjnym Rozmaryn bazują na przepisach
domowej kuchni, która oparta jest na świeżych i naturalnych produktach.
Przedstawiamy menu, które jest uzupełniane wraz ze zmieniającą się porą roku:

ZESTAWY ŚNIADANIOWE:
1. Jajecznica na maśle 12zł - z trzech jaj
(ser, szynka, pomidor ,pieczywo)

2. Jajecznica na szynce 13zł– z trzech jaj
(ser, szynka, pomidor, pieczywo)

3. Jajecznica na boczku 13zł – z trzech jaj
(ser, szynka, pomidor, pieczywo)

4. Omlet -kompozycja własna z trzech dowolnych składników 14zł– z trzech jaj
(ser, szynka, boczek, pomidor, cebula, pieczarki)

W godzinach porannych bogaty asortyment kanapek ze świeżo
wypiekanego pieczywa: kanapka z kurczakiem, twarogiem, pasztetem,
jajecznicą i boczkiem, tuńczykiem, salami, serem, szynką od 5 zł.

Naleśniki:
1. Z owocami( prażone jabłko z brzoskwinią) 12zł -2szt- 24cm średnica zwinięte.

2. Z twarogiem na słodko 12zł -2szt- 24cm średnica- zwinięte.
3. Ze szpinakiem i fetą w sosie serowym

14zł – 2szt- 24cm średnica- zwinięte.

Pierogi:
1. Ruskie z okrasą lub bez wegetariańskie 14zł – 8szt.
2. Z mięsem (wieprzowym) 14zł – 8szt.
3. Ze szpinakiem, sos serowy 16zł - 8szt.

Makarony:
1. Spaghetti Bolognese 18zł-400g (makaron spaghetti z mięsem mielonym
wieprzowym w sosie pomidorowym)

2. Makaron z zielonym curry z grillowanym kurczakiem i brokułami-ostre
19zł -400g (makaron penne z grillowanym kurczakiem, zielone curry, pomidorki
koktajlowe, brokuły i mleko kokosowe)

3. Penne z brokułami i sosem serowym 18zł -400g
( makaron penne, brokuły, sos

serowy)

4. Penne z grillowanym kurczakiem w sosie grzybowym 19zł –400g
( makaron penne, grillowany kurczak, sos grzybowy).

Sałatki:
1. Sałatka grecka 16zł – 300g, (sałata lodowa, rukola, roszponka, pomidor, ogórek,
cebula czerwona, feta, oliwki, sos winegret).

2. Sałatka z kurczakiem 18zł -300g (sałata lodowa, rukola, roszponka, pomidor ,
ogórek, kukurydza, cebula czerwona i grillowany kurczak, sos winegret).

3. Sałatka camembert z żurawiną 18zł- 300g (sałata lodowa, rukola, roszponka,
pomidor, ogórek, cebula czerwona, grillowany ser camembert i żurawina, sos winegret).

4. Sałatka z tuńczykiem 18zł –300g(sałata lodowa, rukola, roszponka, kukurydza,
tuńczyk, pomidor, ogórek, sos winegret).

Zupy:
1. Zupa dnia 8zł-300ml.
2. Rosół 7zł-

(np. pomidorowa, ogórkowa, kalafiorowa).

300ml. (z makaronem domowym ręcznie robionym).

Dania z Grilla:
Porcja mięsa 120-150g, dodatek skrobiowy, frytki, pieczone ziemniaki 120-150g, zestaw surówek
(np. marchewka, biała kapusta, czerwona kapusta) lub mix sałat z winegretem- 120-150g.

1. Filet z grilla, frytki, surówki-19zł (grillowana, marynowana pierś z
kurczaka, frytki, zestaw surówek)

2. Grillowany filet z kurczaka zapiekany z pomidorem i serem, frytki,
surówki -19,50zł ( grillowana pierśz kurczaka zapiekana pomidorem i serem, frytki, zestaw
surówek).

3. Kurka w kurkach,ziemniaki z wody, zestaw surówek 19,50zł
(grillowana pierś z kurczaka w sosie kurkowym na bazie śmietany)

4.Kurczak na szpinaku, pieczone ziemniaki, zestaw surówek- 19,50zł
(grillowana pierś z kurczaka na szpinaku z fetą i boczkiem wędzonym)

5. Schab z grilla, frytki, zestaw surówek- 19zł (grillowany schab z masłem
czosnkowym)

6. Schab z grilla zapiekany z boczkiem i serem, pieczone ziemniaki,
zestaw surówkek-19,50zł
7. Karkówka z grilla, frytki, zestaw surówek- 19zł( grillowana karkówka z
masłem czosnkowym)

Dodatki:
1. Zestaw surówek 7zł
2. Kasza gryczana 5zł
3. Ryż 5zł
4. Ziemniaki 5zł
5. Ziemniaki opiekane 6zł
6. Frytki 7zł
7. Pieczywo 2zł

Dania na wynos -1zł/szt. za opakowanie, torba eco 1zł/szt.

Przez cały dzień do kawy i herbaty zapraszamy na ciasta
domowego wypieku (oferta dostępna w lokalu).
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