
M enu





Przystawki
Śledź na pumperniklu z sosem śliwkowym
i jabłkiem julienne z miętą i cytryną                           15 zł 

Smażony ser halloumi z pieczoną papryką
mixem sałat z granatem i sosem paprykowym                        18 zł

Rostbef wołowy z kremowym żółtkiem i musztardą miodową
i mai marynowanymi kurkami podany na grzance z razowego pieczywa             25 zł  

Zupy
Krem z batatów
z mlekiem kokosowym z nutą imbiru i papryczki chilli                     15 zł

Krem z buraków
z kozim serem, pesto z rukoli i grzanką ciemnego pieczywa tramezzino          12 zł

Bulion z ogonów wołowych
z maz makaronem i warzywami juliene                           10 zł  

Zupa z raków
oraz pulpecikiem z szyjek rakowych i makaronem ryżowym                  15 zł

Sałatki
Kasza bulgur z burakami
serem lazur, karmelizowaną gruszką i orzechami włoskimi                20 zł

Sałatka ziemniaczana z ogórkami i rzodkiewką
na sałacie na sałacie rzymskiej z majonezem i szyjkami rakowymi                   18 zł 

Mix sałat
z grillowanym kurczakiem i jajem poche                        24 zł



Dania Główne

Papryka faszerowana ryżem jaśminowym
z warzywami na sosie szpinakowym                          25 zł

Kurczak kukurydziany na purée z batatów
z bobem na maśle z czosnkiem                             30 zł

Steak T-Bone wieprzowy
z mieszanz mieszanką grzybów, młodymi ziemniakami i sosem śliwkowym             35 zł

Grillowana polędwica wieprzowa w sosie pieczeniowym
na purée ziemniaczanym z chrzanem oraz grillowanymi warzywami            45 zł

Pierś perliczki w sosie wiśniowym
z purée ziemniaczanym, rabarbarem i chipsami z pietruszki               40 zł

Poliki wieprzowe w sosie musztardowym
z kluseczkami gnocchi i kalafiorem romanesco                      40 zł

Sandacz z Sandacz z warzywnym spaghetti
z cukinii i marchewki                                  49 zł

Polędwica z dorsza w liściu bananowca
z ryżem basmati i mieszanką warzyw chińskich                        40 zł



M akarony
Gnocchi ze świeżym szpinakiem
pomidorami i pieczarkami                              22 zł

Makaron conchiglioni z owocami morza
w sosie z zielonym curry                                35 zł

Tagliatelle szpinakowe
z z wołowiną                                        27 zł

Desery
Sernik                                       14 zł

Brownie z sorbetem malinowym                         15 zł

Puchar lodowy                                  14 zł



N apoje Gorace
Herbata Eilles                                   6 zł

Kawa espresso                                  7 zł

Kawa cappuccino                                8 zł

Latte macchiato                                  10 zł

Gorąca czekolada                                10 zł

N apoje ZimneN apoje Zimne
Woda mineralna                         0,3 l       4 zł

Pepsi / Mirinda / 7 up / Schweppes              0,2 l       4 zł

Sok owocowy                           0,2 l       4 zł

Sok ze świeżych owoców                    0,2 l       16 zł

Tiger                               0,25 l       8 zł

Piwo
GGrolsch                              0,33 l      7 zł

Redd’s                               0,40 l      6 zł

Lech premium                           0,33 l      6 zł

Lech free                             0,33 l      6 zł

Tyskie gronie                           0,33 l      6 zł

Książęce pszeniczne                       0,5 l       9 zł

Jan Olbracht                           0,5 l       13 zł
,



W ódka
Wyborowa                    4cl  6,00 zł  /  0,5l    65 zł

Bols                        4cl  6,00 zł  /  0,5l    65 zł

Ostoya                       4cl    8,00 zł  /  0,5l  90 zł

Absolut blue                   4cl  7,00 zł  /  0,5l    87,50 zł

Finlandia                     4cl  7,00 zł  /  0,5l   87,50 zł

ŻołądŻołądkowa gorzka                4cl  6,00 zł  /  0,5l    65 zł

Żubrówka                     4cl  6,00 zł  /  0,5l    65 zł

W hisky
Ballantine’s Fines                 4cl  9 ,00 zł  /  0,7l  150 zł

Ballantine’s 12 y.o.                4cl  16,00 zł  /  0,7l  260 zł

Johnnie Walker red label             4cl  9,00 zł  /  0,7l  150 zł

Chivas Regal 12 y.o.               4cl  16,00 zł  /  0,7l  280 zł

Jameson Jameson                      4cl  10,00 zł /  0,7l  175 zł

Jack Daniel’s                   4cl  16,00 zł  /  0,7l  280 zł

Likiery
Jagermeister                            4cl       9 zł

Malibu                               4cl       9 zł

Passoa                               4cl        12 zł

Kahlua                               4cl        12 zł

BailBaileys                               4cl        12 zł



             

Pozostałe Alkohole
Campari                              4 cl      10 zł

Martini bianco                           10cl      10 zł

Martel v.s.o.p.                           2cl      16 zł

Martel x.o.                             2cl      33 zł

HHavana club                            4cl      9 zł

Olmeca silver/gold                         4cl      14 zł

Bombay Sapphire                         4cl      10 zł

Drinki
Jameson sour                                   12 zł

Margarita                                      15 zł

Mojito                                       18 zł

TTequila sunrise                                  17 zł



Zyczymy Smacznego
.

Hotel MAGELLAN***
Bronisławów, ul. Żeglarska 35/31. 97-330 Wolbórz

Tel.: (44) 615 43 50
recepcja@hotelmagellan.pl  www.hotelmagellan.pl
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