Menu

Przystawki
Starters

Bruschetta z zielonym pesto
i serem mozzarella na bagietce

12,-

Bruschetta with green pesto
and mozzarella cheese served
on baguette

Ser górski (typu oscypek) z sosem 12,żurawinowym i grissini
Mountain cheese (oscypek)
in cranberry sauce and grissini stick

Carpaccio z piersi z kaczki
marynowanej w koniaku

22,-

Carpaccio of duck breast pickled
in cognac

Zupy
Soups
Bulion wołowo-drobiowy
z makaronem

14,-

Beef-chicken broth with noodles

Żur na wędzonce z kiełbasą
14,i boczkiem z dodatkiem jajka i puree
ziemniaczanego
Old Polish sour barley soup with smoked
sausage and bacon with addition
of egg andpotato puree

Krem z pomidorów z wędzoną
papryką i serem ricotta

14,-

Krem szparagowy na białym winie
z płatkami migdałów

16,-

Tomato cream with smoked
pepper and ricotta cheese

Asparagus cream on white wine
with flaked almonds

Dania główne
Main courses

Grillowany stek z rostbefu
wołowego podany z mix-em sałat,
sosem vinegret i opiekanymi
ziemniakami

45,-/200g

32,-

Beef burger served with rösti
and tomato sauce

Polędwiczki wieprzowe
w boczku w sosie
musztardowo-miodowym
podane z rösti i sałatką z rukoli
i pomidorów

35,-

Pork loin in bacon in mustard
and honey sauce served with rösti
and rucola and tomato salad

Schab z kością podany
z ziemniakami opiekanymi
i zasmażaną kapustą z koperkiem

27,-

Pork chop served with roasted
potatoes and fried cabbage with dill

Szaszłyk wieprzowy podany
z sosem meksykańskim
i frytkami

30,-

Szaszłyk drobiowy podany
z sosem meksykańskim
i frytkami

27,-

Pork shish kebab served
with chips and Mexican sauce

Chicken shish kebab served
with chips and Mexican sauce

27,-

Grilled chicken breast served
with sugar snap peas and potato cake

Grilled beef short loin stek served
with salad mix, vinaigrette sauce
and roasted potatoes

Burger wołowy podany z rösti
oraz sosem pomidorowym

Grillowana pierś z kurczaka
z groszkiem cukrowym
i torcikiem ziemniaczanym

Uczta Maksymiliana dla dwojga 47,(grillowany schab, filet drobiowy,
polędwiczka wieprzowa
oraz boczek) podana z grillowanymi
warzywami i frytkami
Maksymilian feast for two persons
(grilled pork chop,chicken fillet,
pork loin and bacon) served
with grilled vegetables and chips

Gicz jagnięca podana z puree
chrzanowym i ragoût z warzyw
korzeniowych

60,-

Gołąbki z dziczyzny zawijane
w kapuście włoskiej z grzybami
smażonymi na maśle

28,-

Lamb shank with horseradish puree
and ragoût of root vegetables

Stuffed savoy cabbage
with game and fungi fried
on butter

Ryby
Fishs

Dania główne
Main courses
Pierogi ruskie okraszane
według uznania Gościa
boczkiem i cebulką, cebulką
lub masłem

15,-

Potato and cottage cheese
dumplings with addition of bacon
and onion, an onion or butter,
up to the Guest

Pierogi z mięsem okraszane
według uznania Gościa
boczkiem i cebulką lub masłem

Grilled mackerel served with dill
puree, baked cherry tomatoes
and caper sauce

16,-

Dumplings filled with meat
with addition of bacon and onion
or butter, up to the Guest

Sałatka z grillowanym kurczakiem 23,i boczkiem z sosem aioli

Salad with grilled chicken and bacon
in aioli sauce

20,-

Salad with camembert cheese
and sunflower seeds

Sałatka Grecka
Greek Salad

20,-

do sałatek podajemy ciepłe pieczywo i masełko/
we serve warm bread and butter with salads

Medaliony z łososia podane
z risotto cytrynowym
Medalion of salmon served
with lemon risotto

43,-

Makarony
Pasta

Sałatki
Salads

Sałatka z serem camembert
i słonecznikiem

34,Makrela grillowana podana
z puree koperkowym, pieczonymi
pomidorkami koktajlowymi
i sosem kaparowym

Tagliatelle z młodym szpinakiem
pomidorkami koktajlowymi
i orzechami włoskimi

22,-

Makaron farfalle z kurczakiem
i warzywami podany w sosie
śmietanowym

24,-

Tagliatelle z polędwiczką
wieprzową na sosie demi glace
z grzybami leśnymi

36,-

Tagliatelle pasta with fresh spinach,
cherry tomatoes and walnuts

Pasta farfalle with chicken
and vegetables served in cream
sauce

Tagliatelle pasta with pork loin
on demi glace sauce with forest fungi

Dodatki
Side Dishes
Frytki

6,-

Chips

Mix sałat z dodatkiem świeżych
warzyw oraz sosu vinegret

8,-

Warzywa grillowane na oliwie/
warzywa gotowane

8,-

Koszyk pieczywa z masłem

6,-

Desery
Desserts

Salad mix addition of fresh
vegetables and vinaigrette sauce

Sos pomidorowy
Tomato sauce

14,-

Sernik domowy podany
z wiśniami i bitą śmietaną

14,-

14,-

Apple pie served with vanilla
ice-cream

Vegetables grilled on olive/
boiled vegetables

Basket of breadstuff with butter

Szarlotka podana z lodami
waniliowymi

2,-

Cheesecake served with cherries
and whipped cream

Majonez

2,-

Deser lodowy podany
z owocami

Gałka lodów

3,-

Semifreddo limonkowe

Mayonnaise
Scoop of ice-cream

Ice–cream with fruits
14,-

Lime semifreddo

Mołdrzyki (placuszki z twarogu) z 14,syropem klonowym, konfiturą
wiśniowąlub sosem czekoladowym
Mołdrzyki (fritters of white cheese)
served with: maple syrup, cherry jam,
chocolate sauce up to Guest

Menu dla dzieci
Menu for kids
Zupa pomidorowa z ryżem
lub makaronem

10,-

Tradycyjny rosół z makaronem
(wołowo-drobiowy)

10,-

Paluszki rybne podane
z sezonową surówką
i frytkami

14,-

Fileciki z kurczaka w złocistej
panierce podane z sezonową
surówką i frytkami

14,-

Deser lodowy z bitą śmietaną

10,-

Naleśnik podany wedle uznania
z nutellą lub dżemem i bitą
śmietaną

10,-

Tomato soup with rice or noodles

Traditional chicken noodle soup
(beef-chicken soup)

Fish sticks served with seasonal
salad and chips

Chicken fillet with a coat served
with seasonal salad and chips
Ice–cream with whipped cream

A pancake with a favourite filling
with nutella or jam and whipped
cream

Wykaz alergenów występujących
w potrawach dostępny jest u kelnerów

Allergen specs are request in our restaurant

Nowy smak w starych murach

Na Państwa życzenie zorganizujemy przyjęcia okolicznościowe:
- chrzciny
- komunie
- rocznice
i inne.
Zachęcamy do kontaktu w celu omówienia wszelkich szczegółów
i wybrania najlepszej oferty.

Restauracja Maksymilian
ul. Karmelicka 36, Kraków
www.restauracjamaksymilian.pl
e-mail: kontakt@restauracjamaksymilian.pl
tel: 12 659 11 17

Zapraszamy!

