Restauracja „Verde”
Zaprasza codziennie od 11.00 do 22.00
We invite you every day from 11:00 a.m. to 10:00 p.m.
Nasz region znajduje się na styku trzech granic Litwy, Polski i Białorusi
oraz blisko dziedzictwa kultury tatarskiej.
Jako naszą specjalność proponujemy kuchnię kresową.
Clashing influences of the Polish, Tatar, Belarusian and Lithuanian nations
resulted in creating a Unique Borderland cuisine,
which we offer You with great pleasure.

Szef Kuchni poleca:
Chef recommends:

Przekąski
Cold appetizers
Sałata z grillowanym kurczakiem / Salad with grilled chicken
(warzywa, sos tysiąca wysp, cebula prażona)
(vegetables, roasted onion, dressing)
18,00 zł

Zupa
Soup
Krem z borowików z groszkiem ptysiowym
Boletes cream soup with choux pastry balls

7,00 zł

Danie główne
Main dish
Filet z indyka w szynce parmeńskiej, nadziewany suszonymi pomidorami i serem
pleśniowym, podany z kulkami ziemniaczanymi i surówką
Turkey fillet with prosciutto, to stuff dried tomatoes and blue cheese,
served with potato dumplings and salad
26,00 zł

Deser
Dessert
Domowa szarlotka na ciepło
z lodami waniliowymi
Home-made apple pie
with ice cream
12,00 zł

Zupy
Soups
Żurek na zakwasie z białą kiełbasą i jajkiem wg tradycyjnej receptury
Traditional polish soup made from fermented rye flour
7,00 zł
Krem z borowików z groszkiem ptysiowym
Boletes cream soup with choux pastry balls
7,00 zł
Rosół z kury z domowym makaronem
Chicken consommé with noodles, sprinkled with parsley
5,00 zł
Zupa Dnia
Soup of the day
5,00 zł

Przekąski zimne
Cold appetizers
Befsztyk tatarski
(ligawa, surowe jajko, cebula, ogórek konserwowy, pieczywo)
Tatar - steak tartare
(minced raw beef steak with raw yolk, onion, pickled cucumber
and pickled mushrooms)
25,00 zł
Mix orientalny
(krewetki w cieście, sajgonki, z sosem koperkowym i chili)
Oriental mix
(shrimps in pastry, spring rolls served with dill or chili sauce )
16,00 zł
Półmisek przekąsek mały/duży
(sery, wędliny, koreczki, jajka, faworki z kurczaka, papryka konserwowa, ogórek konserwowy)
Dish with appetizers (small / big)
(cheese, cold meats, eggs, chicken in the pastry, pickled pepper and cucumbers)
31,00 zł / 52,00 zł

Przekąski do piwa
Snacks to beer
Sałatka litewska Astra
(podsmażany litewski razowy chleb, natarty czosnkiem, jajko gotowane, ser, sos)
Lithuanian salad “Astra “
(stir-fry wholemeal bread rubbed with garlic ,boiled egg, cheese, sauce)
12,00 zł
Podsmażany litewski razowy chleb, natarty czosnkiem, polany topionym serem
Stir-fry wholemeal Lithuanian bread rubbed with garlic and poured with cream cheese
9,00 zł
Podsmażany litewski razowy chleb, natarty czosnkiem
Stir-fry wholemeal Lithuanian bread rubbed with garlic
8,00 zł

Sałaty
Salads
Sałata grecka / Greek salad
(warzywa, ser feta, sos winegret)
(vegetables, feta cheese, vinegar dressing)
16,00 zł
Sałata z grillowanym kurczakiem / Salad with grilled chicken
(warzywa, sos tysiąca wysp, cebula prażona)
(vegetables, roasted onion, dressing)
18,00 zł
Sałata z łososiem pieczonym / Salad with roasted salmon
(sałata, łosoś, warzywa marynowane, krem z octu balsamicznego)
(lettuce, salmon, pickled vegetables, cream of balsamic vinegar)
19,00 zł
Sałata z krewetkami / Salad with king prawns
(mix sałat, warzywa, krewetki, pomidorki koktajlowe, sos winegret z musztardą francuską)
(mix salad, vegetables, prawns, cherry tomatos, vinaigrette)
19,00 zł
Sałata z karmelizowanym boczkiem i suszonymi pomidorami /
Salad with caramelized bacon and sun-dried tomatoes
(mix sałat, boczek, ser pleśnowy, suszone pomidory, sos ogrodowy)
(mix salad, bacon, blue cheese, sun-dried tomatoes, garden sauce)
18zł
* Sałatki są podawane z ciepłymi bułeczkami i masłem czosnkowym
To all salads are served muffins or bread and garlic butter

Sałatki
Bukiet jarzyn gotowanych / Boiled vegetables
5,00 zł
Mix surówek / A mixed salad
5,00 zł
Surówka z ogórkiem konserwowym / Pickled cucumber salad
4,00 zł
Buraczki / warm beetroot salad
4,00 zł

\

Dania z drobiu
Poultry dishes
Filet z indyka w szynce parmeńskiej, nadziewany suszonymi pomidorami i serem
pleśniowym, podany z kulkami ziemniaczanymi i surówką
Turkey fillet with prosciutto, to stuff dried tomatoes and blue cheese,
served with potato dumplings and salad
26,00 zł
Pierś kurczaka z szynką i serem lub pieczarkami, frytki, surówka
Chicken’s breast with ham and cheese or mushrooms, chips, salad
21,00 zł
Makaron penne w sosie śmietanowo – szpinakowym z kurczakiem i suszonymi pomidorami
Penne pasta with spinach sauce with chicken and sun-dried tomatoes
18,00 zł
Grillowana pierś kurczaka, ryż, sałatka ze świeżych warzyw z sosem winegret
Grilled chicken’s breast served with rice
and fresh vegetables salad
20,00 zł
* talarki, frytki, ziemniaki opiekane według uznania
roasted potato slices, chips, roasted potatoes, at your discretion

Dania z ryb
Fish dishes
Łosoś podany na sosie maślano-cytrynowym ,bukiet jarzyn, ryż
Salmon served on buttery-lemony sauce, vegetables, rice
34,00 zł
Ryba zapiekana ze szpinakiem i serem,ryż
Fish baked with spinach and cheese, rice
21zł
Dorsz z duszonymi warzywami i sosem czosnkowym
Cod with stewed vegetables and garlic sauce
26zł
* talarki, frytki, ziemniaki opiekane według uznania
roasted potato slices, chips, roasted potatoes, at your discretion

Dania z wieprzowiny
Pork dishes
Polędwiczki w sosie pieczeniowym z kopytkami z mieszanką sałat
z dodatkiem pomidorów koktajlowych
Tenderloins in gravy with potato dumplings and mix of salads
with the addition of cherry tomatoes
24zł
Golonka pieczona z kapustą zasmażaną, pieczywo, chrzan, musztarda, warzywa
Pork knuckle cooked with fried cabbage, roasted potatoes horseradish, mustard, pickled
vegetables
32,00 zł
Karkówka w sosie kurkowym, ziemniaki opiekane ,surówka
Chuck steak in mushroom sauce, baked potatoes, salad
26,00 zł
Schab w chrupiącej panierce z migdałów i orzechów, ziemniaki opiekane, surówka
Loin in crispy coating with almonds and nuts, baked potatoes, salad
21,00 zł
Placek po cygańsku
(chrupiący placek ziemniaczany połączony z sosem i dużą ilością mięsa i warzyw,
podany ze śmietaną i keczupem oraz marynowaną papryką)
Gipsy potato pancake
potato pancake with meat and vegetables served with cream, ketchup and pickled pepper
20,00 zł

Dania jarskie
Vegetarian dishes
Makaron z kurkami
Pasta with chanterelles
12zł
Ziołowe placki ziemniaczane z warzywami z sosem śmietanowym
Herb potato cakes with vegetables and cream sauce
12zł
* talarki, frytki, ziemniaki opiekane według uznania
roasted potato slices, chips or roasted potatoes, at your discretion

Menu dla dzieci
Children's menu
Rosół z makaronem
Chicken soup with noodles
5,00zł
Frytki
French fries
5,00zł
Chickensy, frytki. Ketchup
Chicken nuggets, French fries, ketchup
10,00 zł

Racuszki z jabłkami
Drop scones with apples
8,00 zł
Naleśniki z dodatkami
(do wyboru: ser, bakalie, owoce lub nutella)
Pancakes with extras
(Optional: cottage cheese, dried fruit, fruits or Nutella)
7,00 zł
Deser Disneya
(do wyboru: Kubuś Puchatek, Myszka Miki, Pszczółka Maja)
Disney Dessert
(Optional: Winnie the Pooh, Mickey Mouse, Maya the Bee)
7,00 zł

Desery
Desserts
Torcik lodowy Anny Pawłowy
Bezowy torcik przekładany lodami waniliowymi z bitą śmietaną i malinami
Anna Pavlova Ice Cream Cake
Meringue dessert with vanilla ice-cream, whipped cream and raspberries
11,00 zł
Domowa szarlotka na ciepło
z lodami waniliowymi
Home-made apple pie
with ice cream
12,00 zł
Deser lodowy „Malinowe Marzenie”
(lody śmietankowo-malinowe, sorbet malinowy, gorące maliny, bita śmietana)
“Raspberry Dream” Ice cream dessert
(Ice cream of cream and raspberyy flavour, raspberry sorbet, hot raspberries, whipped cream)
10,00 zł
Puchar lodowy z bitą śmietaną i owocami
Ice cream cup with whipped cream and fruit
8,00 zł

Naleśniki z serem i dodatkami
(do wyboru: bakalie, owoce lub nutella)
Pancakes with cottage cheese and toppings
(Optional: raisins, fruits or Nutella)
10,00 zł

Wina
Wytrawne

Butelka

Frontera Cab Sauving Red

33,00 zł

Frontera Merlot Red

33,00 zł

Bordeaux Red

40,00 zł

Półwytrawne:
Carlo Rossi Red

30,00 zł

Carlo Rossi White

30,00 zł

Carlo Rossi Rose

30,00 zł

Zinfandel Rose

33,00 zł

Bordeux White

40,00 zł

Półsłodkie:
Frontera Late Harvest

40,00 zł

Bordo moelleux białe

40,00 zł

Wina musujące
Dorato Bianco

35,00 zł

Martini Asti

50,00 zł

Wódki
50 ml

Butelka

Sobieski, Krupnik, Gorzka żołądkowa, Żubrówka 5,00 zł

50,00 zł

Absolut Blue, Finlandia

7,00 zł

80,00zł

Tequila Olmeca Gold

13,00 zł

Tequila Olmeca Silver

13,00 zł

Piwo butelkowe
Karmi, Lech free
Tyskie, Lech, Żubr, Żywiec
Heineken
Pilsner

(0,33 l)
(0,5l)
(0,5 l)
(0,5 l)

6,50 zł
7,00 zł
8,00 zł

Napoje zimne
Woda „Kropla Beskidu”

(0,25 l)

3,50 zł

(0,2 l)

4,00 zł

Coca-cola, Kinley tonic, Fanta, Sprite, Nestea

(0,2 l)

4,00 zł

Sok „Cappy”

(1 l)

10,00 zł

(1 l)

10,00 zł

(gazowana lub niegazowana)
Sok „Cappy”
(jabłkowy, pomarańczowy, z czarnej porzeczki,
grejpfrutowy, pomidorowy,multiwitamina)

(jabłkowy, z czarnej porzeczki, , pomarańcza)

Coca-cola, Fanta, Sprite

Napoje gorące
Kawy
Kawa czarna, espresso, z mlekiem

6,50 zł

Kawa latte macchiato z syropem:

10,00 zł

amaretto, kokosowym, waniliaowym, orzechowym,
irish cream, karmelowym

Herbaty
Herbata czarna, zielona, miętowa, owocowa

3,50 zł

Herbaty sypane
Herbata czarna, zielona, owocowa

4,50zł

