PASTY
Pasty przyrządzane są na makaronach naszego wyrobu.

1. Gnocchi ze szpinakiem i pomidorami suszonymi - czosnek, ser Grana Padano,
sos śmietanowy
Alianca Vihno Verde / Portugalia / białe, półwytrawne

42,90 PLN

90,00 pln

2. Tagliolini nero z krewetkami i chorizo - pomidorki koktajlowe, suszone pomidory, 43,90 PLN
cukinia, czosnek, cebula, oliwa
Nuviana Chardonnay / Hiszpania / białe wytrawne

MENU

90,00 pln

3. Tagliolini Tajskie

44,90 PLN

4. Tagliolini z łososiem w sosie śmietanowym - gorgonzola, cebula,

44,90 PLN

- wołowina, kurczak, bekon, cebula, czosnek, orzechy ziemne, imbir, kolendra,
limonka, habanero, sos teriyaki, mleczko kokosowe, sos słodko-pikantny, pędy bambusa
Cacadu Ridge Cabernet Sauvignon-Petit Verdot / Australia / czerwone, wytrawne 90 pln

szczypior, czosnek, pomidorki cherry, koperek
Ernst Ludwig Riesling / Niemcy / białe, półwytrawne

90,00 pln

5. Tagliatelle z kurczakiem w sosie śmietanowo-truflowym - ser Grana Padano 43,90 PLN
Nuviana Chardonnay / Hiszpania / białe wytrawne

90,00 pln

PIZZA
1. Margherita sos pomidorowy, mozzarella

28,90 PLN

2. Capricciosa sos pomidorowy, pieczarki, szynka, mozzarella

34,90 PLN
36,90 PLN

3. Pollo sos pomidorowy, kurczak, ananas, por, curry, mozzarella, kukurydza
4. Rusticana sos pomidorowy, ser blue, szpinak, warzywa grillowane

35,90 PLN
5. Carbonara beszamel, pancetta, mozzarella, cebula karmelizowana, ser Grana Padano 34,90 PLN
6. Diavola sos pomidorowy, mozzarella, salami pikantne, czarne oliwki, czosnek, ricotta 37,90 PLN
7. Quattro Formaggi sos pomidorowy, mozzarella, ser blue, camembert, mascarpone
8. Chorizo sos pomidorowy, chorizo, pieczarki, cebula czerwona, żółty ser, mozarella

35,90 PLN
37,90 PLN

37,90 PLN
10. Truflowa pasta truflowa, pieczarki, mozzarella, gorgonzola, ricotta, szynka Prosciutto 37,90 PLN
9. Parma sos pomidorowy, mozzarella, szynka parmeńska, rukola, ser Grana Padano

11. Pepperoni sos pomidorowy, mozzarella, włoskie pikantne salami Salsiccia

37,90 PLN

San Juan Bianco-Chardonnay / Hiszpania / białe wytrawne 80 pln
San Juan Tinto-Merlot/ Hiszpania / czerwone wytrawne 80 pln

DESERY
1. Tarta Crème brûlée z malinami
2. Budino
3. Deser dnia
4. Sernik mango z białą czekoladą i migdałami
5. Tort Bezowy / Tiramisu (na zamówienie)

KAWA
Aromatyczna kawa wypalana w naszej palarni. Szlachetna, 100% Arabica.
12,00 PLN
Latte Art
12,00 PLN Espresso Doppio
Kawa
z
mlekiem
11,00
PLN
Cappuccino
12,00 PLN
Americano
10,00
PLN
Cafe Brulee
14,00 PLN
21,00 PLN
Espresso
9,00 PLN Irish Latte
Jameson
Irish
Whiskey
/
Baileys
Irish Cream
HERBATA RICHMONT 12,00 PLN

24,90 PLN
22,90 PLN
24,90 PLN
23,90 PLN
12 porcji 299,00 PLN
6 porcji 149,00 PLN
Znajdź nas na facebook’u
Chleb i Wino Gdańsk

ŚWIEŻO WYPIEKANY
CHLEBEK 15,00 PLN

PRZYSTAWKI

ZUPY
1. Krem z pomidorów - ser Grana Padano, pieczywo własnego wypieku
2. Zupa gulaszowa - pieczywo własnego wypieku
3. Zupa dnia
DANIA GŁÓWNE

22,90 PLN
23,90 PLN
23,90 PLN
49,90 PLN

28,90 PLN

1. Pstrąg łososiowy z pieca z masłem czosnkowym i koperkiem
podawany ziemniakami opiekanymi z rozmarynem oraz salsą mango, kolendra

37,90 PLN

2. Sandacz w marynacie z kolendry prosto z patelni
salsa kurkowo-szpinakowa, ziemniaki opiekane z rozmarynem

Drodzy Goście, specjalnie dla Was codziennie świeżo wypiekany chleb własnej receptury.

26,90 PLN

1. Bruschetta - zapiekana z serem, pomidory, świeża bazylia
San Juan Chardonnay-Verdejo-Viura / Hiszpania / białe, wytrawne

80,00 pln

2. Bruschetta salami - zapiekana z serem, pomidory, włoskie pikantne, salami Spianata 28,90 PLN
3. Focaccia - sól morska, rozmaryn, oliwa czosnkowa
26,90 PLN
Vinho Verde Alianca / Portugalia / białe półwytrawne

90,00 pln

4. Mus z wątróbki drobiowej z Tennessee whiskey, konfitura z czerwonej cebuli,
orzeszki ziemne, granat, podawany na grzankach z naszego pieczywa
Vinho Verde Alianca / Portugalia / białe półwytrawne

90,00 pln

5. Krewetki w sosie ziołowo-maślanym - czosnek, natka pietruszki
Nuviana Chardonnay / Hiszpania / białe, wytrawne

90,00 pln

6. Krewetki na ostro z habanero - czosnek, natka pietruszki
7. Krewetki na ostro z owocami mango - sos mango, miód, natka pietruszki
8. Krążki kalmarów w chrupiącej tempurze, sos Spicy Mayo
Nuviana Chardonnay / Hiszpania / białe, wytrawne

4. Grillowany filet z kurczaka zapiekany z mozzarellą - pieczone pomidory,
pesto z rukoli, mix sałat, ziemniaki opiekane z rozmarynem

38,90 PLN

pomidor, prażona cebula

39,90 PLN

świeży ogórek, imbir marynowany i sos z marakui
Vinho Verde Alianca / Portugalia / białe półwytrawne

90,00 pln

39,90 PLN

12. Tatar wołowy - mięso wołowe, ogórek kiszony, cebula, żółtko jajka
Caliterra Carmenere / Chile / czerwone, wytrawne

100,00 pln

13. Carpaccio wołowe - marynowana polędwica wołowa, pomidory suszone,

39,90 PLN

kapary, rukola, ser Grana Padano, bazyliowe pesto, sos balsamiczny
Chianti Campobello / Włochy / czerwone, wytrawne

14. Paluchy z pieca zapiekane z parmezanem, spicy mayo

26,90 PLN

SAŁATKI
1. Sałatka z wątróbką i jabłkami - panierowana wątróbka drobiowa, jabłko,

36,90 PLN

pomarańcza, mieszanka sałat, sos balsamiczny
90 pln

2. Sałatka Cezar - sałata rzymska, grillowany kurczak, sos Cezar, grzanki,

38,90 PLN

pomidorki koktajlowe, ser Grana Padano
Pinot Grigio La di Motte / Włochy / białe, wytrawne

100,00 pln

3. Sałatka z łososiem grillowanym w marynacie sojowej - łosoś grillowany, awokado, 42,90 PLN
prażony sezam, pomidorki cherry, mieszanka sałat, rzodkiewka, sos pomarańczowy
Ernst Ludwig Riesling / Niemcy / białe, półwytrawne

4. Sałatka z krewetkami - mieszanka sałat, czosnek, awokado, prażony sezam,

43,90 PLN

Ernst Ludwig Riesling / Niemcy / białe, półwytrawne

90,00 pln

5. Sałatka z kozim serem i burakami - mieszanka sałat, granat, słonecznik prażony,

37,90 PLN

sos winegret, konfitura żurawinowa
Vinho Verde Alianca / Portugalia / białe półwytrawne

6. Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym zapiekane ze szparagami
i serem Grana Padano - puree ziemniaczane, natka pietruszki
Cacadu Ridge Cabernet Sauvignon Shiraz / Australia / czerwone, wytrawne

90,00 pln

natka pietruszki lub kapusta zasmażana z boczkiem
Caliterra Carmenere / Chile / czerwone, wytrawne

100,00 pln

Caliterra Carmenere / Chile / czerwone, wytrawne

100,00 pln

9. Pieczona kaczka w jabłkach z przepisu naszej Mamy (2 udka)
buraczki w miodzie i winie, puree ziemniaczane, natka pietruszki
Cocoon Zinfandel / USA / czerwone, wytrawne

52,90 PLN
52,90 PLN

100,00 pln

10. Policzki wołowe duszone w ziołach
ziemniaki puree z okrasą, buraczki w miodzie i winie, natka pietruszki
Caliterra Carmenere / Chile / czerwone, wytrawne

52,90 PLN

100,00 pln

11. Grillowany stek z polędwicy wołowej - podawany na rozgrzanym kamieniu 119,90 PLN
wulkanicznym, ziemniaki opiekane z rozmarynem, grillowane warzywa,
sos Tennessee, sos pieprzowo-wiśniowy, masło czosnkowe
Primitivo Marchesi Salento / Włochy / czerwone, wytrawne

90,00 pln

43,90 PLN

pomidor, rukola, sos bekonowo - majonezowy, frytki, ketchup
100,00 pln

43,90 PLN

13. Cannelloni ze szpinakiem i fetą na salsie pomidorowej
zapiekane z serem Grana Padano
Nuviana Chardonnay / Hiszpania / białe wytrawne

90,00 pln

14. Mule w sosie winnym – pomidory, czosnek, cebula, grzanki z serem Grana Padano 44,90 PLN

90,00 pln

6. Sałatka z kalmarami w tempurze z sosem mango - sałata rzymska, parmezan,

52,90 PLN

7. Kotlet schabowy po staropolsku - puree ziemniaczane, mizeria na bazie jogurtu, 42,90 PLN

Cocoon Zinfandel / USA / czerwone, wytrawne

mandarynki, sos pomarańczowy, pomidorki cherry

44,90 PLN

90,00 pln

12. Burger wołowy - karmelizowany boczek, ser żółty, ogórek konserwowy,

90,00 pln

42,90 PLN

90,00 pln

5. Pierś z kurczaka a’la Marsala - zapiekana z pomidorami, pieczarkami, cebulą
i parmezanem, ziemniaki puree, cukinia marynowana
Ernst Ludwig Riesling / Niemcy / białe, półwytrawne

47,90 PLN

90,00 pln

8. Pieczone żeberka w pikantnej marynacie - mix sałat,
sałatka ziemniaczana: por, jabłko, bekon, sos jogurtowy, natka pietruszki

90,00

Cacadu Ridge Cabernet Sauvignon-Petit Verdot / Australia / czerwone, wytrawne

Ernst Ludwig Riesling / Niemcy / białe, półwytrawne

Ernst Ludwig Riesling / Niemcy / białe, półwytrawne

11. Tatar z łososia z awokado i chipsami ziemniaczanymi - świeży łosoś,

90,00 pln

38,90 PLN

90,00 pln

10. Trzy chrupiące mini burgerki z kalmarami w panko - sos mango, rukola,

48,90 PLN

3. Szaszłyk z kurczaka z warzywami w naszym domowym sosie BBQ
cukinia, papryka, cebula, bekon, podawany z frytkami oraz słupkami cukini
marynowanej w musztardzie i miodzie

pomidor, spicy mayo, cebula prażona, bekon
Ernst Ludwig Riesling / Niemcy / białe, półwytrawne

Vinho Verde Alianca / Portugalia / białe półwytrawne

140,00 pln

38,90 PLN
40,90 PLN
38,90 PLN

90,00 pln

9. Trzy chrupiące mini burgerki z kurczakiem, sos BBQ, rukola,

Yealands Landmade Sauvignon Blanc / Nowa Zelandia / białe, wytrawne

42,90 PLN

Yealands Landmade Sauvignon Blanc / Nowa Zelandia / białe, wytrawne

140 pln

pomidorki cherry, mandarynki
Ernst Ludwig Riesling / Niemcy / białe, półwytrawne

90,00 pln

7. Sałatka z pieczoną gruszką i camembertem - mieszanka sałat, szpinak,
orzechy włoskie, sos balsamiczny
Ernst Ludwig Riesling / Niemcy / białe, półwytrawne

90,00 pln

37,90 PLN

DANIA DLA DZIECI
1. Nuggetsy z kurczaka - marchewka gotowana, puree lub frytki z zabawką

33,90 PLN

Informacje o alergenach zawartych w poszczególnych daniach dostępne są u obsługi kelnerskiej.

