
NiedzielaROK 2020 CHORZÓW

W NIEDZIELNYM MENU SZEF KUCHNI 

RESTAURACJI PREZYDENT 
POLECA

ul. Piotra Skargi 34 a/d, 41-500 Chorzów, tel. /32/ 249 59 92

sztygarka@sztygarka.pl, www.sztygarka.pl,      /Sztygarka.Chorzow

21-27 listopada 

KARDIOLO    E
BAL KARNAWAŁOWY

14 LUTEGO 2020
godz. 20.00

DJ Czarny & DJ Bonq

    DRINK POWITALNY     Specjalne menu   
 

130 zł / os. 

ulala entertainment

Mile widziane przebrania 

Kącik medyczny 



Podane ceny zawierają podatek VAT Sugerowane wina

PRZYSTAWKI

Kaczka z gruszką i dynią (180g) 22,-
Pierś z kaczki / sałatka z gruszki i ziemniaka 

/ piklowana dynia / crème fraiche / oliwa z dyni
Prinz von Hessen “H” Riesling

SAŁATKA

Sałatka Cezar (350g) 29,-
Bukiet sałaty rzymskiej / kurczak / grzanki 

/ sos anchois / chips bekonowy / parmezan / pieczywo
Floralba Pinot Grigio

ZUPY

Rosół domowy (300ml) 14,- 
Tradycyjny rosół z domowym makaronem

Bulion grzybowy (250ml) 16,- 
Bulion z grzybów sezonowych / jajko sous vide / kapusta pak choi / oliwa z kolendrą 

Żur śląski (300ml) 16,- 
Gęsty i treściwy żur śląski z boczkiem i kiełbasą, gotowany na wędzonce / jajko

Pierogi opiekane (150g) 6,- 
Pierogi z kapustą i z grzybami / cebulka na maśle

Barszcz czerwony (250ml) 8,- 
Gorący i aromatyczny barszcz 

PASTA

Domowe tagliatelle z suszonymi pomidorami (400g) 30,- 
Tagliatelle własnego wyrobu / suszone pomidory / szpinak baby / grana padano 

Remole Vermentino, Trebbiano

RYBY

Halibut na maśle klarowanym (400g) 49,- 
Filet z halibuta / salsa verde / pikle własnego wyrobu / ziemniaki z wody

Chablis Ropiteau 

MIĘSO

Rolada śląska z kluskami (650g) 45,- 
Wyśmienita rolada z udźca wołowego z klasycznym farszem 

/ kluski śląskie / ciemny sos pieczeniowy / modra kapusta z boczkiem
Vina Pomal Centenario Tempranillo Crianza

Pieczona kaczka (650g) 45,- 
Połówka kaczki pieczona w jabłkach i majeranku / dwa rodzaje kasz 

(gryczana i jęczmienna perłowa z boczkiem) / ćwikła / sos różany
Prinz Von Hessen „H” Riesling lub Raccolto Appassimento Corvina, 

Molinara, Rondinella, Lagrain, Merlot

Policzek wołowy wolnogotowany (470g) 44,- 
Polik wołowy / puree ziemniaczane z dodatkiem musztardy francuskiej 

/ smażony boczniak mikołajkowy / sos demi glace
Canepa Finisimo Gran Reserva Cabernet Sauvignon

Żeberka barbecue (500g) 39,-
Glazurowane żeberka wieprzowe ekstra mięsne / panczkraut / sos barbecue

Canepa Finisimo Gran Reserva Cabernet Sauvignon
  

DESERY

Aromatyczny deser z chałwą (200g) 16,- 
Mrożona chałwa waniliowa / gruszki duszone w czerwonym winie i soku malinowym 

/ migdały / bita śmietana / mus malinowy

Szarlotka z lodami (250g) 16,- 
Specjalność Sztygarki – domowa szarlotka / lody waniliowe / bita śmietana
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