Posiadamy
Certyfikat BIO

Wkładka zimowa / winter specials
11,00 PLN

Dyniowy krem z pomarańczą i imbirem
Pumpkin cream soup with orange and ginger

Zupa chrzanowa / chips bekonu / grzanki

ideal
na zi na
mę

11,00 PLN
regio

Horseradish soup / bacon chips / croutons

wkładka zimowa

Krótki czas
realizacji

regio

Krótki czas
realizacji

Kark wieprzowy wolno gotowany / pieczone grzanki / regio 35,00 PLN
smażone kopytka ziołowe / buraki w czerwonym winie
Slow-cooked pork neck / baked croutons / fried herb dumplings /
beetroot in red wine
37,00 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.

25,00 PLN

Krótki czas
realizacji

regio

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

Stek z polędwicy wołowej / karmelizowana czerwona
kapusta / wędzone warzywa

60,00 PLN

Sirloin steak / caramelized red cabbage / smoked vegetables
21,00 PLN

Naleśniki ze szpinakiem, twarożkiem i łososiem
wędzonym

Krótki czas
realizacji

Pancakes with spinach, cottage cheese and smoked salmon
17,00 PLN

Kanapka Drwala / bułka zapiekana z masłem
czosnkowym / sos / grillowany kurczak / rukola /
pomidor / jajko sadzone / bekon
Woodcutter sandwich / roll baked with garlic butter / sauce /
grilled chicken / arugula / tomato / egg / bacon

Ziemniak wędzony z ciecierzycą / suszone pomidory /
zioła / sos tzatziki
Smoked potato with chickpeas / dried tomatoes / herbs / tzatziki
sauce

Sałatka z wędzonym pstrągiem / sos whisky / pieczony
kalafior

wędzone
na miejscu

20,00 PLN
wędzone
na miejscu

25,00 PLN

Salad with smoked trout / whiskey sauce / baked cauliflower

www.malutkie.com

Posiadamy
Certyfikat BIO

Wkładka zimowa / winter specials
Owoce zapieczone pod Koglem Moglem
(śliwka, wiśnia, jabłko, malina)

idealne
na zimę

16,00 PLN

Fruits baked under egg-based dessert(plum, cherry,apple,raspberry)

Vegan burger with eggplant and chickpeas

Kawa biała JUMBO / podwójne espresso / spienione
mleko / 500 ml
JUMBO white coffee / double espresso / foamed
milk / 500 ml

13,00 PLN
Bard
dużazo
kawa

Herbata zimowa malinowa lub imbirowa / pomarańcza
/ goździki / syrop malinowy / imbir / syrop
cynamonowy / 500ml

14,00 PLN

Winter tea / orange / cloves / raspberry syrup / cinnamon syrup /
500ml

regio

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

15,00 PLN

imow
Hot lemonade with homemade syrup, pulp and rosemaryzW
e
OW

5,00 PLN

Kompot 200 ml
Compote 200 ml

11,00 PLN

Piwo Łaskie Żywe / Pszeniczne / Lager 500 ml
regio

Łaskie Live Beer 500 ml

Grzane piwo z malinami 500 ml

tylko
u nas

11,00 PLN

Mulled beer with raspberries 500 ml

regio

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

11,00 PLN

Pumpkin Spice Latte / aromatyczna kawa z syropem
korzenno-dyniowym i bitą śmietaną
Pumpkin Spice Latte / aromatic coffee with spicy
pumpkin syrup and whipped cream

11,00 PLN

www.malutkie.com

wkładka zimowa

27,00 PLN

Burger wegański z bakłażana i ciecierzycy

