
      
      Tawerna Habenda
     
     Sarbsk 15
     84-352 Wicko

     czynna cały tydzień w godzinach 9- 22
     tel. 507 116 419       502 542 064

 I  Śniadania

1. jajecznica chłopska na boczku i cebulce, pieczywo, pomidor, ogórek
2. jajecznica z wędzonym łososiem, groszkiem i pomidorami, grzanki
3. omlet  z  zielonymi  warzywami-szpinakiem,  papryką,  cukinią,  grzanki  z  masłem

ziołowym
4. tosty z jajami sadzonymi na szpinaku i parmezanem
5. tosty z rukolą i jajami sadzonymi na boczku
6. frankfurterki na gorąco, pieczywo, pomidor, ogórek, chrzan, musztarda

  
 II Przekąski

7. Tosty z serem, szynką, ananasem i żurawiną
8. Tosty z łososiem, awokado i gorącymi jajkami
9. Grillowany ser camembert z karmelizowaną czerwoną cebulą
10. Smażony ser camembert z żurawiną i frytkami
11. Naleśniki z domowym twarożkiem i owocami
12. Naleśniki z dżemem
13. Frytki lub chrupiące talarki

 III Sałaty

14. Sałata z gorącym serem kozim, pomidorem i granatem z sosem winno-miodowym
15. Sałata  po  grecku  z  serem bałkańskim,  pomidorem,  papryką,  oliwkami  z  sosem

winegret
16. Sałata z grillowanym łososiem i kaparami z sosem ziołowym
17. Sałata  z  grillowanym  kurczakiem,  pomidorem,  kukurydzą  z  sosem  jogurtowo-

czosnkowym
18. Sałata z gruszką, kulkami serowymi w ziołach, orzechami z sosem winegret

       ***  do każdej sałaty podajemy dwie pyszne grzanki czosnkowe



IV Ryby
 
  Smażone

19. dorsz  wg.wagi                                                             7 zł/100 gr
       frytki lub talarki i surówka

20. halibut wg wagi                                                           9 zł/100 gr
       frytki lub talarki i surówka

21. sandacz wg wagi                                                         9 zł/100 gr
      frytki lub talarki i surówka

22. łosoś wg wagi                                                              9 zł/100 gr
     frytki lub talarki i surówka

23. łosoś grillowany                                                          9 zł/100 gr
     frytki lub talarki, żurawina

  Dania rybne
 

24. dorsz w sosie cytrynowym z dzikim ryżem i sałatą
25. sandacz na duszonych porach, ziemniaki z koperkiem, sałata
26. łosoś na leśnych grzybach, ziemniaki, sałata

V. Dania mięsne

27. kotlet cielęcy z jajem sadzonym, frytki lub ziemniaki, surówka
28. rolada wieprzowa z boczkiem, wędzoną śliwką i serem kozim, ziemniaki, surówka
29. grillowana pierś kurza w świeżych ziołach, frytki lub talarki, sałata
30. grillowane polędwiczki z dipem czosnkowym, frytki lub talarki, surówka
31. gulasz z  dzika z  leśnymi  grzybami  w winie,  kasza  gryczana,  sałata  lub ogórek

kiszony

VI. Desery

32. szarlotka Magdy( pyyycha....)   na ciepło
33. szarlotka na ciepło z lodami waniliowymi
34. lody waniliowe z gorącymi wiśniami
35. deser lodowy 
      3 gałki lodów, owoce, czekolada, bakalie

• ponadto  oferujemy  codziennie  inne  domowe  ciasta  i  desery,  wybór  przy
okienku



VII. Napoje gorące
  

*  kawa czarna
*  kawa z puszystą pianką
* espresso
* doppio
* cafe latte
* kakao
* herbaty
   czarna, zielona, owocowa

       *** wszystkie kawy przyrządzane są na bazie ziarnistej kawy ILLY
       *** polecamy również pyszne Wino Grzane z pomarańczą i goździkami

VIII. Napoje chłodzące
    

• soki ze świeżych owoców
pomarańczowy
pomarańczowo-grejpfrutowy
grejpfrutowy
jabłkowy

• koktajle z owoców sezonowych
                                                            jagodowy
                                                            truskawkowy

• kawa mrożona z lodami śmietankowymi
mała
duża

• piwo butelkowe- wybór duży, cena przy okienku

        Z przyjemnością przygotujemy wam pyszną kolację nad jeziorem...na urodziny,
ważną rocznicę lub po prostu imprezkę niespodziankę dla kogoś najbliższego. Staramy się
żeby ten wieczór był przyjemny i pyszny dlatego wszystkie nasze dania przygotowywane
są na miejscu ze świeżych produktów. O szczegółach porozmawiajcie z nami na miejscu
lub telefonicznie z Magdą pod numerem tel. 507 116 419. Zapraszamy!!!


