Posiadamy
Certyfikat BIO

Restauracja Malutkie Resort – Smak Regionalnej Kuchni Łódzkiej
Witamy w restauracji „Malutkie Resort”, która jest owocem naszej rodzinnej pasji.
Otacza nas las i natura, dlatego czerpiemy z niej pełnymi garściami.
Najbliższa jest nam regionalna kuchnia łódzka,
ale w naszym menu skosztować można również dań kuchni polskiej.
Zapraszamy m.in.. na lokalne plendze, kociołek dziczyzny czy aromatycznego marchewkowca.
Miłośnikom nowych smaków polecamy niepowtarzalnego „Dzikiego Burgera”.
Tworząc nowe menu trzymamy się zasady: „krótkiej i świeżej karty dań”.
Korzystamy na ile to tylko możliwe z naturalnych składników i lokalnych dostawców.
To co nas wyróżnia to połączenie tradycji z nowymi smakami w duchu slow food.
Zapraszamy na „Malutkie Co Nieco”
"Życzymy Smacznego”
Restaurant Malutkie Resort - a taste of regional cuisine in Łódź.
Welcome to the restaurant "Malutkie Resort", which is the fruit of our family passion.
We are surrounded by forest and nature, so we take full advantage of it.
The regional cuisine of Lodz is closest to us,
but in our menu you can also taste dishes of typical Polish cuisine.
We invite you to try local potato pancakes, a venison cauldron or an aromatic carrot cake.
For fans of new flavors we recommend a unique "Wild Burger".
When creating a new menu, we stick to the rules: "short and fresh menu".
We use as much as possible from natural ingredients.
What distinguishes us is the combination of tradition and new flavors in the spirit of slow food.
We invite you to "Malutkie little things".
"Enjoy your meal".

Nie masz pomysłu na prezent?
Kup u nas Voucher na dowolną kwotę do wykorzystania w restauracji
lub na atrakcje ośrodka przez 12 miesięcy.
Oferujemy również pamiątkowe zestawy alkoholi w drewnianych,
sygnowanych skrzynkach.
O szczegóły zapytaj obsługę.

Symbol oznacza dania wegetariańskie.
Symbol means vegetarian dish.

Jeżeli mają Państwo alergię pokarmową prosimy o poinformowanie
o tym kelnera przed składaniem zamówienia. Lista alergenów
w daniach dostępna jest u kierownika Sali.
If you have a food allergy please inform the waiter before you make
an order. A list of allergens in dishes is available at the bar.
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Zakąski / sałatki / Starters / salads
„Plendze kartoflane Dobryszyckie ”, placki
ziemniaczane / łosoś wędzony / śmietana /rukola

18,00 PLN

"Plendze kartoflane Dobryszyckie", potato pancakes / smoked
salmon / cream / rucola

regio

Szczególnie
polecamy

Tatar z polędwicy wołowej / żółtko / korniszon /
szalotka / pieczarka marynowana

27,00 PLN

Sałatka Cezar / sałata lodowa / grillowany boczek /
parmezan / filet z kurczaka / dip anchovis / focaccia

20,00 PLN

Raw beef tenderloin / egg yolk / gherkin / shallot / marinated
mushroom

Dostępna
również
w wersji
wegetariańskiej.
Available
in vegetarian
version.

Caesar salad / lettuce / grilled bacon / Parmesan cheese /
chicken fillet / dip anchovis / focaccia

Dania pierwsze / zupy / First course / soups
Wątróbka drobiowa podana na grzankach / sos
żurawinowy / camembert

Chicken liver served on toast / cranberry sauce / camembert

16,00 PLN
krótki czas
oczekiwania

„Zalewajka Radomszczańska” - zupa na zakwasie z mąki
żytniej / ziemniaki / grzyby / śmietana / czosnek

9,00 PLN

Domowy rosół z makaronem

7,00 PLN

„Zalewajka Radomszczańska” - potato soup with rye flour /
mushrooms/ cream/ garlic

Homemade chicken noodle soup
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regio

Dania główne / Main dishes
Sandacz w limonkowym sosie holenderskim / opiekany
ziemniak / grillowane pomidorki koktailowe

Zander in lime Dutch sauce / roasted potato / grilled cocktail
tomatoes

Grillowana pierś z kurczaka z pancettą i jarmużem /
pomidor koktailowy / ryż jasminowy

37,00 PLN
Szczególnie
polecamy

28,00 PLN

Grilled chicken breast with pancetta and kale / cocktail tomato /
jasmine rice

Eskalopki z polędwiczki wieprzowej / sos z borowików / 35,00 PLN
placki ziemniaczane / buraczki glazurowane

Pork tenderloin escalopes / sauce with fresh boletus / potato
pancakes / glazed beets

Kotlet schabowy z kością panierowany smażony na
smalcu / ziemniaki z koperkiem / kapusta zasmażana

27,00 PLN

Pork chop with bone breaded fried on lard / potatoes with dill /
fried cabbage

krótki czas
oczekiwania

Burger wołowy z boczkiem i serem / bułka pełnoziarnista 29,00 PLN
/ frytka steak house / dipy w stylu amerykańskim

Beef burger with bacon and cheese / bread roll / steak house
fries / dips - american styl

regio

Dziki burger z boczkiem i serem / dziczyzna / bułka
pełnoziarnista / frytka steak house / dipy

Wildburger with bacon and cheese / venison/ bread roll / steak
house fries / dips

28,00 PLN

Szczególnie
polecamy

Udziec z dzika z duszoną cebulą / placki rosti / surówka
z ogórka kiszonego

Boar leg with stewed onion / rosti pancakes / pickled
cucumber salad
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37,00 PLN

Dania główne / Main dishes
Tagliatelle z kurczakiem / ser rockpol / borowik /
śmietana

Tagliatelle with chicken / rockpol cheese / boletus / cream

23,00 PLN
krótki czas
oczekiwania

Kociołek dziczyzny z warzywami na czerwonym winie
/ zapiekana pajda czosnkowa

25,00 PLN

Venison cauldron with vegetables on red wine / baked garlic
bread

Dania wegetariańskie / Vegetarian dishes
Ziemniak faszerowany szpinakiem / czosnek / ser feta
sałatka z rucoli / salsa pomidorowa

18,00 PLN regio

Potato stuffed with spinach / garlic / feta cheese / rucola /
tomato salsa

Tagliatelle z borowikiem / pomidory suszone / szpinak 19,00 PLN
/ czosnek
Tagliatelle with boletus / dried tomato/ spinach / garlic

Desery / Desserts
14,00 PLN
Deser ze słonym karmelem w słoiku / krakersy /
słony karmel / lody waniliowe / bita śmietana / dodatki
Dessert with salted caramel in a jar / crackers / salted caramel /
vanilla ice cream / whipped cream / toppings

Szczególnie
polecamy

Królewski puchar lodowy / 3 gałki lodów / owoce /
puree malinowe / bita śmietana

19,00 PLN

Wypieki swojskie

11,00 PLN

Ice cream cup / 3 scoops of ice cream / fruits / raspberry puree /
whipped cream

„Homemade cakes”

regio
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Wódka 40 ml / Vodka 40ml
Żubrówka biała

4,50 PLN

Wiśniówka

5,00 PLN

Żubrówka z trawą

5,00 PLN

Wyborowa

6,00 PLN

Stumbras

7,00 PLN

Wódka Baczewski

8,00 PLN
Szczególnie
polecamy

7,00 PLN

Finlandia: Cranberry / Lime

8,00 PLN

Finlandia

Belvedere

19,00 PLN
Cognac & Brandy 40 ml

Stock 84

9,00 PLN

Metaxa 5*

10,00 PLN

Metaxa 7*

13,00 PLN
Whisky / Whiskey / Bourbon 40ml

Jim Beam

12,00 PLN

Ballantine's finest

9,00 PLN

Jameson

13,00 PLN

Jack Daniel's

11,00 PLN

Johnnie Walker Red Label

9,00 PLN

Johnnie Walker Black Label

14,00 PLN

Johnnie Walker Gold Label

28,00 PLN

Johnnie Walker Blue Label

79,00 PLN
Malt whisky 40 ml

Macallan Amber

35,00 PLN
Tequila 40ml

El Jimador Blanco

12,00 PLN

El Jimador Reposado

13,00 PLN
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Rum 40ml
Bacardi Carta Blanca

10,00 PLN
Gin 40ml

Seagrams

7,00 PLN
Aperitif & Vermuth

Campari 40ml

8,00 PLN

Martini Extra Dry 125 ml

9,00 PLN

Martini Bianco 125 ml

9,00 PLN

Martini Rosso 125 ml

9,00 PLN

Martini Rose 125 ml

9,00 PLN
Miody pitne / Alcohol Meads

Trójniak Trybunalski

Szczególnie
polecamy

regio

Dwójniak Koronny
regio

13,00 PLN
59,00 PLN
18,00 PLN
79,00 PLN

Likiery 40 ml / Liqueurs
Archer's

9,00 PLN

Malibu

10,00 PLN

Baileys

10,00 PLN

Passoã

9,00 PLN

Kahlua

12,00 PLN

Cointreau

13,00 PLN

www.malutkie.com

125 ml

125 ml

Piwo beczkowe / Draft beer
regio
regio
regio
regio

Miłosław Marcowe 300ml
Miłosław Marcowe 500ml
Miłosław Pilzner 300ml

6,00 PLN
Szczególnie
polecamy

Miłosław Pilzner 500ml

8,00 PLN
6,00 PLN
8,00 PLN

Piwo butelkowe 500ml / Bottled beer 500ml
regio
regio
regio
regio

regio
regio

Fortuna Czarne - Orzeszki Coli / Fortuna Miodowe

9,00 PLN

Miłosław Niefiltrowane

9,00 PLN

Miłosław Koźlak

10,00 PLN

Miłosław Pilzner

9,00 PLN

Pilsner Urquell

10,00 PLN

Miłosław Witbier

10,00 PLN

Komes Potrójny

13,00 PLN

Miłosław bezalkoholowy

8,00 PLN
Shot / Cocktails

Wściekły Pies Mad Dog

wódka, syrop malinowy, tabasco / vodka, raspberry syrup, tabasco

Kamikaze Blue 4 x 40ml

wódka, blue curacao, sok z cytryny / vodka, blue curacao, lemon juce

9,00 PLN
24,00 PLN

Bitters / Digestive 40ml
Jägermeister

11,00 PLN
Cocktail Short

Virgin Sex On The Beach

Słodki: sok pomarańczowy, sok żurawinowy, syrop brzoskwiniowy / Sweet: orange juice,
cranbery juice, peach syrup

10,00 PLN

Bloody Mary

Kwaśno-pikantny: wódka, sok pomidorowy, sok cytrynowy, tabasco, sos
worcestershire, sól, pieprz / Sour-spicy: vodka, tomato juice, lemon juice,
worcestershire souce, salt, pepper, tabasco souce

Sex On The Beach

Słodki: wódka, archer's, sok pomarańczowy, sok żurawinowy / Sweet:
vodka, archer's, orange juice, cranbery juice

Tequila Sunrise

Slodko-kwasny: grenadine, tequila silver, sok pomaranczowy / Sweet-sour:
grenadine, tequila silver, orange juice
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16,00 PLN

16,00 PLN

19,00 PLN

Cocktail Short
Pina Colada

Słodki: rum, mleko, ananas, sok ananasowy / Sweet: rum, milk, pineapple, pineapple
juice

Ogier Stallion

Kwaśno-wytrawny: jim beam, sok jabłkowy, angostura / Sour-dry: jim beam, apple
juice, angostura

Cosmopolitan

Kwasny: wódka żurawinowa, cointreau, sok z limonki, sok zurawinowy / Sour
cranberry: vodka, cointreau, lime juice, cranberry juice

Matador

Słodki: kahlua, baileys, kulka lodów waniliowych / Sweet: kahlua, baileys, ball of
vanilla ice crean

Frozen Strawberry Margarita

Słodka: tequila gold, truskawki, syrop cukrowy, sok z limonki, likier triple sec

Sweet: tequila gold, strawberries, sugar syrup, lime juice, triple sec liqueur

22,00 PLN
16,00 PLN

regio

19,00 PLN
19,00 PLN
Szczególnie
polecamy

25,00 PLN

Cocktail Long
Bison

Słodko-kwaśny: żubrówka z trawą, sok jabłkowy, tonic, świeży ogórek / Sweet-sour:
bison vodka, apple juice, tonic, fresh cucumber

Pocałunek Dresażystki / Kiss of Dressage girl

Słodko-kwaśny: Ballantines, Archers, mięta, sprite, limonka, syrop waniliowy / Sweetsour: Ballantines, Archers, mint, sprite, lime, vanilla syrup

12,00 PLN
18,00 PLN regio
Szczególnie
polecamy

Gin and Tini

14,00 PLN

Passoa „Orange”

16,00 PLN

Wytrawny: gin, martini rosso, tonic / Dry: gin, martini rosso, tonic

Słodki: wódka, passoa, sok pomarańczowy / Sweet: vodka, passoa,orange juice

Malibu Sunrise

Słodki: wódka, malibu, sok ananasowy, sok grapefruitowy, grenadine / Sweet: vodka,
malibu, pineapple juice, grapefruit juice, grenadine

Mojito a’la Malutkie

Słodko-kwaśny: rum bacardi, limonka, cukier trzcinowy, mięta, sprite / Sweet-sour:
bacardi rum, lime, sugar cane, mint, sprite

Virgin Mojito

Słodko-kwaśny: limonka, cukier trzcinowy, mięta, sprite / Sweet-sour: lime, sugar
cane, mint, sprite

18,00 PLN
17,00 PLN
14,00 PLN

Sezonowe Mojito / Season Mojito

Słodko-kwaśny: rum bacardi, owoc sezonowy, cukier trzcinowy, mięta, sprite,
sok z limonki / Sweet- sour: bacardi rum, seasonal fruit, sugar cane, mint, sprite, lime
juice

Long Island Ice Tea

Słodko-kwaśny: wódka, gin, rum bacardi, tequila, cointreau, limonka, coca cola
Sweet-sour: vodka, gin, rum bacardi, tequila, cointreau,lime, coca cola

Koktail własny: Masz Swój ulubiony drink?
Poproś obsługę, skomponujemy go dla Ciebie.
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17,00 PLN

26,00 PLN

Kawy / Coffee
Espresso

6,00 PLN

Espresso Machiatto

6,00 PLN

Espresso Doppio

9,00 PLN

Caffe Creme - Czarna Kawa

7,00 PLN

Caffe Au Lait - Biała Kawa

7,00 PLN

Cappuccino

8,00 PLN

Affogato - czarna lub biała z gałką lodów
Caffe Latte

11,00 PLN

Duża
Kawa

9,00 PLN

Latte Macchiato creme brulee, cynamon, kokos, orzech laskowy,
wanilia / Creme brulee, cinnamon, coconut, hazelnut, vanilla

11,00 PLN

Latte Macchiato Oreo

12,00 PLN

Grande Mocha a’la Malutkie

Duża
Kawa

Herbaty / Tea
Herbata ekspresowa Eilles w dzbanku

Czarna, earl grey, mięta, zielona, owocowa, jaśminowa, roibos
Black, earl grey, mint, green, fruit, jasmine, roibos

Herbata liściasta premium Eilles w dzbanku

Czarna, owocowa, jaśminowa, zielona, earl grey, biała
Black, earl grey, green, fruit, jasmine, white

11,00 PLN
Dla kobiet
w ciąży

5,00 PLN

Szczególnie
polecamy

7,00 PLN

Napoje zimne / Cold drinks
Soki: pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka,
pomidorowy 200 ml / 1000 ml

5,00 PLN
15,00 PLN

Świeżo wyciskany sok: pomarańczowy, grapefruitowy,
pomarańczowo-grapefruitowy 200 ml

12,00 PLN

Juice: orange, apple, black currant, tomato 200 ml / 1000 ml

Freshly squeezed juice: orange, grapefruit, orange-grapefruit 200 ml

Świeżo wyciskany sok jabłkowo-marchwiowy 200 ml

Freshly squeezed juice: apple-carrot 200 ml

9,00 PLN

Woda mineralna gazowana / niegazowana 330 ml

6,00 PLN

Woda mineralna gazowana / niegazowana 750 ml

11,00 PLN

Water sparkling / still
Water sparkling / still

Coca cola, coca cola zero, fanta, sprite, tonic,
fuzetea cytrynowa/brzoskwiniowa 250 ml

5,00 PLN

Burn Energy Drink 250ml

9,00 PLN
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Wina musujące i champagne
Sparkling wines and champagnes

Pere Ventura Reserva
HISZPANIA, D.O.CAVA
35% XAREL-LO 35% MACABEO 30% PARELLADA

750ml

88,00 PLN

750ml

44,00 PLN

200ml

25,00 PLN

Wino musujące, wytrawne o lśniącej, zielono-żółtej
barwie i intensywnych aromatach owoców cytrusowych,
zielonego jabłka z nutami kwiatowymi.
W smaku bardzo wytrawne, eleganckie,
dobrze zrównoważone, z przyjemną perlistością.

Charles De Beacour Demi Sec
FRANCJA, DOLINA LOARY
MUSCAT
Wino półsłodkie musujące w lekko złotym kolorze z eleganckimi
drobnymi bąbelkami, przepełniony jestzapachem kwiatów.
Wyczuwalne są również aromaty białych owoców, jabłek i migdałów.
W ustach okrągłe, świeże i harmonijne.

Pere Ventura Tresor Brut
HISZPANIA, D.O.CAVA
40% MACABEO, 40% XAREL-LO, 20% PARELLADA
Wino musujące wytrawne, o lśniącej złotej barwie z zielonymi
refleksami. Wyczuwalne intensywne aromaty zielonych jabłek,
cytrusów i suszonych orzechów. W smaku łagodne, z delikatną
kwasowością, dobrze zrównoważone i przyjemną perlistością.

Da Luca Prosecco DOC
WŁOCHY, PROSECCO VENETO
Wino musujące o jasno-słomkowej barwie z zielonymi refleksami
i musowaniem drobnymi bąbelkami. W nosie wyczuwalne czerwone
jabłka wraz z ciekawym aromatem sorbetu cytrynowego z lekko pikantną
nutą nasion kopru. Wino w smaku orzeźwiające ze zbalansowaną
kwasowością z wyraźnymi nutami jabłka, gruszki i soczystej cytryny.
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idealne
dla
1 osoby

750ml

59,00 PLN

Wina białe
White wine

Vina Oria
Hiszpania, D.o.carinena
Macabeo

750ml

49,00 PLN

125ml

9,00 PLN

750ml

65,00 PLN

Wino delikatnie wytrawne o przyjemnym słomkowym kolorze.
W nosie wyczuwalne owoce tropikalne, banany i cytryny
podkreślone akcentami kwiatowymi.
W smaku świeże i tłuste, dające uczucie owocowej obfitości.

Banrock Station
Australia, South Eastern Australia
Moscato
Półsłodkie wino, musujące subtelnymi bąbelkami o jasnosłomkowej
barwie. Niezwykle odświeżające dzięki wydobywającymi się aromatami
owoców cytrusowych, świeżego ananasa oraz grejpfruta z ujmującą
nutą owocu passiflora w tle. W smaku świeże, o przyjemnej owocowości
i orzeźwiającym wykończeniu.

Tenta

ające

wi
Orzeź

750ml

Chille, central valley
Chardonnay

45,00 PLN

Wino wytrawne o lśniąco jasno słomkowej barwie, z intensywnymi
aromatami owoców egzotycznych, papai, ananasa, z nutami jabłka
i gruszki, na finiszu z nutami masła i drewna. W smaku orzeźwiające,
aksamitne, dobrze zbalansowane, z delikatnie słodkim finiszem.

SECOLO 14°
Włochy, Venetto Igt
Pinot Grigio

750ml

67,00 PLN

750ml

46,00 PLN

125ml

8,00 PLN

Wino wytrawne o ładnej, jasnosłomkowej barwie i intensywnymi
aromatami brzoskwini, żółtych jabłek, skórek owocowych, z delikatną
mieszanką kwiatów. W smaku orzeźwiające, dobrze zbalansowane,
o niskiej kwasowości, z czystym roślinno-kwiatowym zakończeniem.

Imiglikos Deus
Grecja, Pdo Patras
Roditis
Wino półsłodkie o jasnosłomkowej barwie i przyjemnym bukiecie owoców
cytrusowych, kwiatów pomarańczy oraz orzechów z nutą wanilii. W smaku
zrównoważone, na tle przyjemnej słodyczy dobrze zarysowana kwasowość
i delikatnie pikantny finisz. Wino wyprodukowane ze specjalnie
wyselekcjonowanych winogron z plantacji na północnym wybrzeżu Peloponezu.
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Wina różowe
Rose wine

Banrock Station Rose
Australia, South Eastern Australia
Shiraz
Wyśmienite półwytrawne wino różowe o intensywnie różowej barwie
z jasnymi refleksami. W nosie aromat świeżych truskawek, malin
oraz orzeźwiających cytrusów. W ustach natomiast niezwykle orzeźwiające
z welwetowymi taninami oraz owocowo-kwiatowym finiszem.

750ml

55,00 PLN

125ml

10,00 PLN

Orzeź

ce

wiają

Wina czerwone
Red wine

Los Haroldos

750ml

Argentyna, Mendoza
Malbec
Czerwone wytrawne argentyńskie wino gronowe wyprodukowane
i zabutelkowane w kraju pochodzenia. Los Haroldos to doskonałe wino,
powstałe z gron szczepu Malbec, wzrosłych w argentyńskich winnicach.
Urzeka aromatem czerwonych jagód z wyczuwalnymi nutami śliwek,
wiśni i rodzynek. Dobrze zbudowane, o okrągłym, tanicznym finiszu.

Tenta
Chille, Central Vavlley
Cabernet Sauvignon

99,00 PLN

Szczególnie
polecamy

750ml

45,00 PLN

750ml

49,00 PLN

125ml

9,00 PLN

750ml

46,00 PLN

125ml

8,00 PLN

Wino wytrawne o ciemno rubinowej barwie, z wyraźnymi aromatami
ciemnych owoców, z nutami czekolady, suszonych śliwek,
na finiszu wyraźne kawowe akcenty. W smaku delikatne, dobrze
zbalansowane z przyjemnym owocowym finiszem.

Vina Oria
Hiszpania, D.o.carinena
Tempranillo
Wino delikatnie wytrawne o bardzo intensywnym
czerwonym kolorze, z zaskakującymi aromatami soczystych
malin i dojrzałych jeżyn. W smaku świeże, owocowe,
o dobrej strukturze, z przyjemnie zbalansowaną kwasowością.

Imiglikos deus
Grecja, Pdo Nemea
Agiorgitiko
Wino półsłodkie o głębokiej, rubinowej barwie, zachwyca aromatem
czerwonych owoców, lawendy, masła i whisky.
W smaku lekkie, z aksamitnymi taninami. Wino wyprodukowane
ze specjalnie wyselekcjonowanych winogron z plantacji
na północnym wybrzeżu Peloponezu.
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Malutkie 31
97-505 Dobryszyce
tel. 44 681 11 88
www.malutkie.com
www.facebook.com/malutkieresort

regio
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Kinder
Menu

Rosół z lanymi kluseczkami
Chicken soup with mashed dumplings

8.00 PLN

Zupa pomidorowa z bajkowym makaronem
Tomato soup with fairytale noodles

8.00 PLN

Kawałki kurczaka w serowej panierce
z frytkami i surówką z marchewki
Pieces of chicken filet in cheese batter
with fries and carrot salad
Fileciki rybne cioci Beti, frytki
i surówka z białej kapusty
Aunt Beti fish fillets, French fries
and white cabbage salad

13.00 PLN

13.00 PLN

Leniwe z serem i owocami
„Lazy noodles” with cheese and fruit’s

8.00 PLN

Domowe placuszki z musem owocowym 3 szt.
Homemade fritters with fruit mousse 3 pcs.

8.00 PLN

Lody Myszka Miki - 1 gałka
wyrób własny
Mickey mouse ice cream
homemade

6.00 PLN

Po posiłku
zapraszamy do:

Posiadamy
Certyfikat BIO

Wkładka jesienna / autumn specials

Dyniowy krem z pomarańczą i imbirem

Pumpkin cream soup with orange and ginger

Zupa chrzanowa / chips bekonu / grzanki

10,00 PLN

ideal
na je na
sień

regio

regio

wkładka jesienna

Horseradish soup / bacon chips / croutons

11,00 PLN

Krótki czas
realizacji

Krótki czas
realizacji

Kark wieprzowy wolno gotowany / pieczone grzanki / regio 34,00 PLN
smażone kopytka ziołowe / buraki w czerwonym winie
Slow-cooked pork neck / baked croutons / fried herb dumplings /
beetroot in red wine

35,00 PLN
Sznycle z dziczyzny w sosie z wędzonych śliwek
regio
i rozmarynie / kasza jaglana / jarmuż / sos vinegrette

Venison schnitzel in smoked plum and rosemary sauce / millet / ególniye
m
z
szcoleca
kale / vinaigrette sauce
p

Pierogi z dziczyzną i odrobiną ginu / sos śmietanowo
ziołowy - 6 szt.

24,00 PLN

Krótki czas
realizacji

regio

Dumplings with venison and a bit of gin / cream and herb sauce
- 6 pieces

Sałatka z wędzonymi kęskami podana na miksie sałat /
brzoskwinia / jajko poche / pomidor / żurawina /
grzanki / sos vinegrette

24,00 PLN

Naleśniki ze szpinakiem, twarożkiem i łososiem
wędzonym

18,00 PLN

Kanapka Drwala / bułka zapiekana z masłem
czosnkowym / sos / grillowany kurczak / rukola /
pomidor / jajko sadzone / bekon

17,00 PLN

Beza z czekoladowym ganaszem i owocami

17,00 PLN

Salad with smoked bites served on a mixed salad / peach / egg
poche / tomato / cranberry / croutons / vinaigrette sauce

Pancakes with spinach, cottage cheese and smoked salmon

Woodcutter sandwich / roll baked with garlic butter / sauce /
grilled chicken / arugula / tomato / egg / bacon
Meringue cake with chocolate ganache and fruit

Owoce zapieczone pod Koglem Moglem
(śliwka, wiśnia, jabłko, malina)

idea
na je lne
sień

16,00 PLN

Meringue cake with mascarpone and fruit

www.malutkie.com

Krótki czas
realizacji

Posiadamy
Certyfikat BIO

Wkładka jesienna / autumn specials
JUMBO white coffee / double espresso / foamed
milk / 500 ml

12,90 PLN
Bard
dużazo
kawa

Herbata zimowa malinowa lub imbirowa / pomarańcza 14,00 PLN
/ goździki / syrop malinowy / imbir / syrop
ideal
na je na
cynamonowy / 500ml
sień
Winter tea / orange / cloves / raspberry syrup / cinnamon syrup /
500ml

Kawa z rozgrzewającym winem i odrobiną
bitej śmietany 200 ml

14,00 PLN

Lemoniada na gorąco z domową konfiturą, syropem i
rozmarynem 500 ml

13,00 PLN

Coffee with warming wine and a bit of whipped cream

regio

Hot lemonade with natural syrup and pulp 500ml

Kompot 200 ml

jesien
n
WOW e

4,00 PLN

Compote 200 ml

Grzane piwo z malinami 500 ml

10,00 PLN
16,00 PLN

regio

Miód Dwójniak Koronny na ogniu 125 ml

Honey alcohol on fire 125 ml

11,00 PLN

regio

Miód Trójniak Trybunalski na ogniu 125 ml
Honey alcohol on fire 125 ml

Mulled beer with raspberries 500 ml

Francuskie wino białe/czerwone,
półsłodkie/półwytrawne / 125 ml /
House wine white/ red, semi-sweet/semi-dry / 125 ml
Pumpkin Spice Latte / aromatyczna kawa z syropem
korzenno-dyniowym i bitą śmietaną
Pumpkin Spice Latte / aromatic coffee with spicy
pumpkin syrup and whipped cream
www.malutkie.com

8,00 PLN

11,00 PLN

wkładka jesienna

Kawa biała JUMBO / podwójne espresso / spienione
mleko / 500 ml

