
NiedzielaROK 2017 CHORZÓW

W NIEDZIELNYM MENU SZEF KUCHNI 

RESTAURACJI PREZYDENT 
POLECA

Chorzowski Teatr Ogrodowy  
W każdy piątek sierpnia 19:00

Lauba Pełno Bluesa 

21.07  Blues Time - The Missing Part

22.07  Cheap Tobacco

23.07  Old Breakout

Spektakl w reżyserii przygotowany 

z okazji jubileuszu 

jego 70. urodzin.

16.10.2017, godz.: 19:00

WERSJE: trzy

PARY: dwie

WIECZÓR: jeden

ŻYCIE: trzy wersje

Bilety w cenie 50 zł dostępne 

w Recepcji Kompleksu Sztygarka

ŻYCIE: TRZY WERSJE
Yasmina Reza



Przystawki

Pâté z galaretką porzeczkową (140g) 21,- PLN 
Delikatny pasztet wieprzowo-drobiowy z wątróbką  
/ galaretka z czarnej porzeczki / pikle / żurawina

Vina Pomal Centenario Tempranillo Crianza Ropiteau Grenache/Syrah

Krewetki w czosnku niedźwiedzim (150g) 22,- PLN NOWOŚĆ
Krewetki w czosnku niedźwiedzim / sos pomidorowy / bruschetta (3szt)

Ropiteau Sauvignon Blanc

Sałatka

Sałatka Sztygara (400g) 28,- PLN
Bukiet sałat / grillowany kurczak / płatki bekonu / chrupiące grzanki 

/ sos na bazie anchois, parmezanu, czosnku, jogurtu naturalnego i majonezu

Remole Vermentino, Trebbiano

Zupy

Rosół domowy (300ml) 10,- PLN
Tradycyjny rosół z makaronem

Gazpacho z chrupiącymi 
warzywami (250ml+50g) 14,- PLN NOWOŚĆ                   

Mix papryk / pomidory / chleb pszenny / czosnek / cebula / chrupiące warzywa

Zielony krem (250ml+40g) 14,- PLN
Aksamitny krem z zielonego groszku / mleczko kokosowe / smażone tofu 

/ prażona marchew
 

Dania rybne

 Halibut na maśle (350g) 44,- PLN NOWOŚĆ
Filet z halibuta / puree z pieczonego selera w soli morskiej / młoda marchewka 

/ romenesco / brukselka / mus z kopru włoskiego 

Prinz Von Hessen „H” Riesling

Łosoś z kompozycją warzyw (400g) 42,- PLN
Filet z łososia w sosie beurre blanc / duet ryżów / kompozycja warzyw 

(cukinia cykoria, czerwona cebula, fioletowa marchewka)
 

Chablis Ropiteau

Dania mięsne

Kurczak kukurydziany (450g) 35,- PLN                       
Pieczona pierś z kukurydzianego kurczaka / puree z zielonego groszku 

/ sos z czerwonego pesto / jarmuż / cykoria / czerwona cebula

Remole Vermentino

Medaliony sous vide z polędwiczki wieprzowej 
z warzywną zapiekanką (450g) 34,- PLN NOWOŚĆ

Smażone kawałki polędwicy wieprzowej / warzywna zapiekanka / szpinak / sos kurkowy 

Vina Pomal Centenario Tempranillo Crianza

Rolada śląska z kluskami (650g) 39,- PLN
Wyśmienita rolada z udźca wołowego z klasycznym farszem / kluseczki śląskie 

/ ciemny sos pieczeniowy / modra kapusta z boczkiem

Vina Pomal Centenario Tempranillo Crianza

Pieczona kaczka (800g) 44,- PLN
Połówka kaczki pieczona w jabłkach i majeranku / sos różany / dwa rodzaje kaszy 

(jęczmienną oraz gryczaną) z boczkiem / ćwikła

Prinz Von Hessen „H” Riesling lub Raccolto Appassimento 
Corvina, Molinara, Rondinella, Lagrain, Merlot

Desery

Szarlotka z lodami (250g) 15,- PLN
Specjalność Sztygarki – domowa szarlotka / lody waniliowe / bita śmietana

Lody rzemieślnicze (200g) 15,- PLN NOWOŚĆ             
3 gałki domowych lodów (słony karmel,  mango, czekolada) / biszkopt / świeże owoce sezonowe 

Aromatyczny deser z chałwą (200g) 15,- PLN
Mrożona chałwa waniliowa / gruszki duszone w czerwonym winie i soku malinowym

Sugerowane wina
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