Alkohole
PIWA
Żywiec

0,3 / 0,5l

6,00 / 7,00

Heineken

0,3 / 0,5l

7,00 / 8,00

EB

0,5l

7,00

Warka

0,5l

7,00

Paulaner

0,5l

10,00

Piwo grzane / goździki, cynamon, cukier/
miód/ syrop malinowy

dodatkowo 2,00

APERITIF
Campari

40 ml

10,00

WÓDKI
Stock Prestige

40 ml / 0,5l

7,00 / 58,00

Żubrówka

40 ml / 0,5l

7,00 / 58,00

Finlandia, Absolut

40 ml / 0,5l

8,00 / 70,00

Tequila Olmeca / Sierra

40 ml

18,00 / 14,00

GIN
Lubuski
Seagrams

40 ml
40 ml

8,00
10,00

Menu

RUM
Bacardi

40 ml

12,00

Potrawy w karcie menu mogą zawierać śladowe ilości orzechów, mleka lub innych produktów zawierających
alergeny.Prosimy poinformować obsługę, jeśli jesteście Państwo uczuleni na wybrane produkty.
The dishes on the menu card may contain traces of nuts , milk or other products containing allergens.
Please inform the service if you are allergic to selected products.

ZAPRASZAMY
www.facebook.com/Figaro-Restauracja

www.figaro-plock.pl

od poniedziałku do niedzieli
w godzinach 1200-2000

Przystawki

HERBATY

Pierogi

Dania Główne

Herbata liściasta zielona
Klasyczny tatar wołowy siekany z dodatkami

130g

19,00

(ogórek konserwowy, pieczarka marynowana, cebula, grzanka)

Grillowany filet z kurczęcia z ryżem
na warzywnym ratatouille

150g

25,00

bez glutenu

Pierogi ruskie

wegetariańskie

220g

120g

11,00
Stek z polędwicy wołowej z grillowanymi
warzywami

Placuszki z cukinii z łososiem gravlax

180g

19,00

Zupy
Aksamitny krem z pomidorów z mozzarellą

160g

45,00

bez glutenu

(polędwica wołowa opiekane ziemniaki, masło czosnkowe,
cukinia, czosnek, papryka)

(pomidory pelatti, bulion, pesto ziołowe)

250 ml

11,00

Węgierska zupa gulaszowa z wołowiną

250 ml

13,00

220g
Pierogi z mięsem
(cebula, mięso wieprzowe, mięso wołowe, mięso drobiowe)

15,00

Pierogi z kapustą i grzybami

220g

15,00

/ goździki, syrop malinowy, cytryna, pomarańcza/

220g

15,00

220g

17,00

Pierogi ze szpinakiem

Polędwiczka wieprzowa w marynacie sojowej 150g 29,00
z sosem grzybowym

(cebula, szpinak, czosnek)

(puree ziemniaczane, brokuły z prażonymi migdałami)

Degustacja pierogów

250 ml

9,00

250 ml

11,00

wegetariańskie

(1/2 kaczki luzowanej, jabłko karmelizowane,kluski śląskie,
buraczki)

21,00

300-400g

29,00

150g

22,00

(ziemniaki, cebula, gulasz wieprzowy, ser żółty)

Golonka pieczona w piwie po bawarsku

Frytki
Ziemniaki opiekane
Zestaw surówek

8,00
8,00
7,00

Zestaw obiadowy: zupa i danie główne
(codziennie inny zestaw, prosimy zapytać obsługę)
240g

Sałatka z wątróbką

240g

17,00

(wątróbka drobiowa , miks sałat, warzywa, winogron, sos miodowy z
kardamonem)

Sałatka norweska z pieczonym łososiem

240g

4,50 / 12,00
zestaw 16,00

Desery

Dania rybne

(miks sałat, marchwiowe tagliatelle, parmezan, pesto ziołowe)

180g

35,00

180g

Kawa czarna

60 ml

6,00

Espresso

20 ml

6,00

Podwójne espresso

40 ml

10,00

Capuccino

60 ml

7,00

80 ml

10,00

80 ml

13,00

120 ml
Kawa mrożona Frappe
/ espresso, mleko, gałka lodów waniliowych, bita śmietana/

12.00

35,00

Napoje Gorące

Tagliatelle z soczystą cielęciną i borowikami

300g

27,00

(makaron tagliatelle, cukinia, pasta truflowa, parmezan)
300g 21,00
(makaron penne,szpinak duszony na maśle, suszone pomidory, parmezan)

Penne ze szpinakiem i pomidorami

wegetariańskie

KAWY

Dania dla dzieci
125 ml

5,00

(wywar drobiowy, marchewka, nać pietruszki)

Panierowane kawałki kurczęcia

120g

13,00

120g

11,00

(filet z kurczęcia, frytki, surówka)

/ włoskie espresso ze spienionym mlekiem /

Latte
Spaghetti bolognese
(sos pomidorowy z mięsem, parmezan, bazylia)

/ delikatna mleczna kawa na pojedynczym espresso /

Irish coffee

Woda Kropla Beskidu

1 l 15,00

/ porcja kawy z irlandzką whisky i bitą śmietaną /

0,3 l

5,00

1l

10,00

0,3 l

5,00

gazowana/ niegazowana

Dzbanek wody niegazowanej z cytryną i miętą
13,00

(szpinak duszony, łosoś z grilla, pęczak, papryka, cebula)

Aromatyczny rosół z lanymi kluskami

13,00

120g

Szarlotka na ciepło z lodami waniliowymi

5,00

Soki wyciskane ze świeżych owoców i warzyw 0,3 l 12,00

(szarlotka, lody waniliowe, bita śmietana)

(sandacz , puree, cukinia grillowana)

Filet z łososia na szpinaku na pęczotto

Makarony

20g

0,3 l

7,00

(gorzka czekolada, jaja, maliny, migdały)

Sandacz z kurkami
23,00

Ciastko domowego wypieku (zapytaj jakie jest dostępne!) 140g
(szarlotka, sernik z kajmakiem, biszkopt z galaretką i owocami)

Czekoladowy fondant z sosem malinowym
i pudrem migdałowym

6,00

Napoje Zimne

Soki w dzbankach

21,00

(marynowany filet, bakłażan, mozzarella, pomidor, sos czosnkowy)

12.00

Herbata z rumem

Soki Cappy:
pomarańcza, jabłko, porzeczka , gapefruit

(karkówka, ziemniaki opiekane, miks sałat)

Sałatka caprese z grillowanym kurczakiem

10,00

Herbata z imbirem
/ imbir, cynamon, goździki /

Herbata mrożona

Dodatki

400g

Placek ziemniaczany na sposób zbójnicki

Karkówka grillowana z sosem czosnkowym

Sałatki

10,00

Rozgrzewająca herbata zimowa

/ rum, cukier na życzenie /

(po dwie sztuki każdego smaku)

(zakwas buraczany, uszka domowe)

Żurek z białą kiełbasą i jajkiem

wegetariańskie

Kaczka pieczona z sosem anyżowo-wiśniowym 400g 44,00

(kawałki wołowiny, świeże warzywa, pomidory)

Karmazynowy barszcz z uszkami

6,00

Herbata ekspresowa
Green lemon,Green sencha, Truskawka / Mango, Jasmin Blossom,
Earl Grey , Darjeeling, Berries delight, Pepermint

(cebula, kapusta, grzyby)

wegetariańskie

8,00

15,00

(cebula, ser, ziemniaki)

(mus z pieczonej papryki i pomidorów, cukinia, papryka, cebula)

Mix grzanek: z szynką parmeńską,
suszonymi pomidorami i mozarellą

dzbanek

Coca – cola, Sprite , Fanta, Tonic, Nestea

