Menu

Przystawki
Starters

Marynowane carpaccio z kaczki
z sosem truskawkowym

18,-

Ser górski (typu oscypek)
zapiekany w boczku z żurawiną
i chrzanem

12,-

Tatar z polędwicy wołowej
(żółtko, cebula, pikle, grzyby
marynowane, szprotka,
musztarda)

33,-

Marinated duck carpaccio
with strawberry sauce

Mountain cheese (oscypek)
baked in bacon with cranberries
and horseradish

Steak tartare of beef tenderloin
(yolk, onion, pickles, pickled
fungi, sprat, mustard)

Zupy
Soups
Tradycyjny rosół z makaronem

14,-

Traditional chicken noodle soup

Bulion z kołdunami wołowymi
własnej produkcji

16,-

Tradycyjna zupa grzybowa
z łazankami podana w chlebie

16,-

Żurek staropolski podawany
w chlebie

14,-

Bouillon served with beef kolduny
of our own production

Traditional mushroom soup
with fettuccine served in bread

Old polish barley soup served
in bread

Dania główne
Main courses

Maczanka po krakowsku z modrą
kapustą i ogórkiem kiszonym

27,-

Stewed pork with sauce
soaked bread served with red
cabbage and pickled cucumber

Kotlet schabowy panierowany
smażony na smalcu z ziemniakami
i kapustą zasmażaną

27,-

Antrykot wołowy w sosie
z koniaku i pieprzu kolorowego
podany z kluskami śląskimi
i buraczkami

45,-

Chrupiące placki ziemniaczane
podane z gulaszem wołowym

30,-

Chrupiące placki ziemniaczane
podane z sosem grzybowym

26,-

Beef entrecote with cognac
and colour pepper sauce served
with Silesian noodles and beetroots
28,-

Crunchy potato cakes served
with beef stew

Ribs marinated in honey and beer
served with potatoes and fried
cabbage

Kurczak panierowany
z ziemniakami i sałatką
colesław

27,-

Kurczak faszerowany suszonymi
pomidorami i serem feta podany
z sosem z pomidorków cherry,
ziemniakami i mix-em sałat

30,-

Chicken filet with a coast served
with potatoes and coleslaw salad

Chicken filet filled with dried
tomatoes and feta cheese with
cherry tomato sauce served
with potatoes and mixed salad

45,-

Duck breast with cherry sauce
served with Silesian noodles

Pork chop with a coat fried
on lard served with potatoes
and fried cabbage

Żeberka marynowane w miodzie
i piwie podane z ziemniakami
i kapustą zasmażaną

Pierś z kaczki z sosem wiśniowym
podana z kluskami śląskimi

Crunchy potato cakes served
with mushroom sauce

Ryby
Fishs

Pierogi
Dumplings
. .......
Pierogi z mięsem

20,-

Pierogi z kapustą i grzybami

17,-

Pierogi ruskie

17,-

Dumplings filled with meat

Dumplings filled with cabbage
and mushrooms

Pstrąg alpejski (palia) smażony
na maśle klarowanym podany
ze szpinakiem blanszowanym
oraz puree pietruszkowym

35,-

Dorada grillowana z warzywami
i masłem cytrynowym

45,-

Alpine trout fried on clarified butter
served with blanched spinach
and parsley puree

Dumplings filled with potatoes
and cottage cheese

Grilled bream served with vegetables
and lemon butter

każde pierogi okraszone według uznania
Gościa cebulką, masłem lub skwarkami
each dumplings topped with additional of onion,
butter or bacon, up to the Guest

Sałatki
Salads
Sałatka z kurczakiem
marynowanym w sosie
balsamicznym z rozmarynem

25,-

Sałatka z pieczonej piersi kaczki

25,-

Sałatka z grillowanym kozim serem
oraz orzechami

25,-

Salad with chicken marinated
in balsamic sauce with rosemary
Salad with roasted duck breast

Salad with grilled goat cheese
and nuts

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

Desery
Desserts

Szarlotka podana na ciepło
z lodami waniliowymi

14,-

Sernik krakowski z sosem
owocowym

14,-

Chrupiące racuchy z jabłkami,
lodami i bitą śmietaną

10,-

Hot Apple pie served with vanilla
ice-cream

Menu dla dzieci
Menu for kids

Cracow cheesecake with fruit sauce

Crunchy crumpets with apples,
ice-cream and whipped cream

Tradycyjny rosół z makaronem

10,-

Panierowane fileciki z kurczaka
z frytkami i surówką z marchewki

14,-

Traditional chicken noodle soup

Suflet czekoladowy z wiśniami

14,-

Chicken filet with a coat served
with carrot salad and chips

Deser lodowy z owocami
sezonowymi i bitą śmietaną

14,-

Chrupiące racuszki z jabłkami
posypane cukrem pudrem

8,-

Deser lodowy z bitą śmietaną

10,-

Chocolate souffle with cherries

Ice-cream with seasonal fruit
and whipped cream

Crunchy crumpets with apples
dusted with powdered sugar

Ice-cream with whipped cream

Dodatki
Side Dishes
Frytki

6,-

Chips

Kapusta zasmażana z boczkiem

8,-

Mix sałat z dodatkiem świeżych
warzyw oraz sosu vinegret

8,-

Zestaw surówek

8,-

Warzywa grillowane na oliwie/
warzywa gotowane

8,-

Koszyk pieczywa z masłem

6,-

Ketchup

2,-

Majonez

2,-

Gałka lodów

3,-

Fried cabbage with bacon

Salad mix with addition of fresh
vegetables and vinaigrette
Set of salads

Vegetables grilled on olive/
boiled vegetables

Basket of breadstuff with butter

Mayonnaise

Scoop of ice-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!

