MENU 2018 v.6

dla
dzieci

Na początek

Zupka pomidorowa bez zielonego
9 zł

Tatar z pomidorów z piklami i bagietką / 19 zł
Pâté brûlée z tostami maślanymi, kwaśną śmietaną
i smażonymi czarnymi porzeczkami / 23 zł

Panierowane fileciki z kurczaka z surówką
z marchewki i frytkami
19 zł

Pieczony burak balsamico z blanszowanym szpinakiem kozim serem, gruszką i pestkami dyni / 25 zł

Crepes Suzette z lodami waniliowymi
13 zł

Mały głód
Hummus domowy z jajkiem poche, warzywami,
sosem teriyaki i grillowaną tortillą / 25 zł
Pieczone warzywa korzeniowe z duszonym jabłkiem,
czarnym sezamem i sosem miodowo-limonkowym
na puree z marchwi / 27 zł
Wątróbka drobiowa w cydrze z duszonymi jabłkami
i sosem wiśniowym na tostach z chałki / 25 zł
Pierogi / zapytaj, jakie pierogi mamy dzisiaj / 29 zł

Bulion z kaczki
z domowym
makaronem
12 zł

Kokosowo-cytrynowa
(Tom Kha)
z bocznakami
i groszkiem cukrowym
15 zł

Lunch pn-pt 12:30-16 / 19,90 zł

Tatar z polędwicy wołowej z klasycznymi dodatkami
i sosem dijon / 29 zł

Street food & snack

Cheese burger
burger wołowy z serem, sosem BBQ, prażoną
cebulką, boczkiem, warzywami podany
z frytkami i domowym ketchupem / 33 zł
Burger Szarej Eminencji
burger wołowy z gruszką, gorgonzolą, rukolą,
konfiturą z czerwonej cebuli podany
z frytkami i domowym ketchupem / 35 zł
Wege burger
z boczniakami, pieczonym burakiem, kozim
serem, sosem tariyaki, rukolą i hummusem
podany z domowymi frytkami i domowym
ketchupem / 31 zł
Hot wings Louisiana / 23 zł
Nacho fiesta
domowe nachos z serem, pomidorami
arrabiata i jalapeno / 25 zł
Spring rolls z kaczką z sosem umami / 19 zł

Chili sin carne na puree z cieciorki / 29 zł

Chipsy z batatów z pudrem z koziego sera
i kolendrą / 15 zł

Policzki wieprzowe w sosie śmietanowo-tymiankowym
z gnocchi i pieczonymi warzywami korzeniowymi / 45 zł
Pierś kurczaka z grilla z hummusem, sosem
teriyaki i sałatami z limonkowym vinaigrette / 35 zł
Krewetki w mango z chilli z chipsami z batatów
i kokosowym puree z marchwi / 53 zł
New York Steak z grillowanymi warzywami,
opiekanymi ziemniakami i pieprzowym sosem
demi glace / 69 zł
Policzki wołowe w sosie porzeczkowym z truflowym
pęczotto z brukselką, kwaśną śmietaną i konfiturą
z cebuli / 55 zł
Kaczka confit w sosie pomarańczowym z karmelizowaną
marchewką, cykorią i pieczonymi ziemniakami / 65 zł

Desery

Crème brûlée
Torcik czekoladowy

16 zł

Eton mess

15 zł

czw-pt

Świeże
Mule
39 zł / 500g

Do rachunków grupowych (10 i więcej osób)
zostanie doliczony koszt obsługi w wysokości 10%

9 zł

Facebook.com/
SEUrsynow

instagram.com/szaraem

Napoje gorące
Cappuccino 12 zł
Espresso 8 zł
Espresso doppio 11 zł
Cafe Latte 13 zł
Herbata 9 zł
Herbata zimowa klasyczna 13 zł
Herbata zimowa SE 15 zł
Napar imbir-pomarańcza 14 zł

Napoje zimne
Domowe iced tea 0.33 l 12 zł
Domowe lemoniady:
klasyczna 0.45 l 13 zł
malinowo-lawendowa 0.45 l 15 zł
truskawka-mięta 0.45 l 15 zł
lemoniada lychee 0.45 l 16 zł
Mango Lassi 17 zł
Świeży sok z pomarańczy 0.33 l 15 zł
Karafka wody z cytryną 1 l 15 zł
Coca-Cola / Coca-Cola Zero /
Fanta / Sprite / Kinley Tonic 0,25 l 8 zł
Sok Cappy 0,25 l 8 zł
Woda Kropla Beskidu 0,33 l 7 zł

Alkohole

Drinki

Klasyczne:
Mojito 19 zł (Virgin 12 zł)

(biały rum, limonka, cukier trzcinowy,
mięta, woda gazowana)

Cosmopolitan 19 zł

(Wódka cytrynowa, Triple Sec,
sok żurawinowy, limonka)

Negroni 23 zł

(Gin, Martini Rosso, Campari)

Keg
Carlsberg 0.3 l 8 zł 0.5 l 11 zł
Grimbergen Blonde 0.3 l 15 zł

Butelkowe
Guiness 0.33 l 15 zł
Carlsberg low alc. (0,5%) 0.33 l 10 zł
Piwa kraftowe (zapytaj) 15 zł

Tequila Sunrise 23 zł

(Tequila, sok pomarańczowy, grenadina)

Margarita Truskawkowa 25 zł

(tequila, likier truskawkowy, truskawki
sweet, sour)

Long Island Ice Tea 29 zł

(gin, tequila, wódka, rum, triple sec,
sour, coca-cola)

Autorskie:

Wino
fizz y
Prosecco Gancia
(białe, półwytrawne)
0.1 l 12 zł / 0.75 l 85

zł

house

Niespodzianka 17 zł

białe: Trebbiano
8 zł / 18 zł / 34 zł / 64 zł

Fantazja Dziewicy 25 zł

czerwone: Sangiovese
8 zł / 18 zł / 34 zł / 64 zł

(gin, wino chardonnay, sweet,
sour, soda, jagody molekularne)
(rum, wódka, marakuja,mięta,
biała czekolada, angostura bitters)

Wars&Sawa 21 zł

(Wódka, Passoa, syrop cynamonowy,
sprite, pomarańcze, limonka)

Lemoniada Relaksacyjna 25 zł
(Wódka gruszkowa, likier melonowy,
limonka, syrop waniliowy, gruszka)

Tsunami 25 zł

(Ciemny rum, Amaretto, mango, sok
pomarańczowy, sok ananasowy, grenadina)

wódka
Stumbrass 0,04 l 8 zł / 0,5l 89 zł
Czoko Loko 23 zł
Ostoya 0,04 l 11 zł / 0,5l 129 zł
(Ciemny rum, limonka, syrop z białej
czekolady, bitters czekoladowy)
whisky
Grants 0,04 l 12 zł
Lychee Rich 21 zł
(Wódka cytrynowa, cytryna, syrop
Jack Daniel’s 0,04 l 17 zł
waniliowy, liście kafiru, owoce lychee)
Wild Turkey 81 0,04 l 14 zł
Tullamore DEW 0,04 l 15 zł
Szara Eminencja Sour 21 zł
(Jasny
rum, Amaretto, limonka, syrop
Monkey Shoulder Scotch 0,04 l 23 zł
cynamonowy, Angostura bitters, prażone migdały)
Glenfiddich 12 y.o. 0,04 l 25 zł
Tymiankowe Love 23 zł
GlenGrant 10 y.o. 0,04 l 23 zł
(Gin, Triple Sec, syrop kardamonowy,
cognac
cytryna, tymianek)
Remy Martin VSOP Mature 0,04 l 29 zł
rum
Sailor Jerry 0,04 l 15 zł
Petarda (4 x shot) 23 zł
gin

Shoty:

Bombay Sapphire 0,04 l 16 zł
tequila
Sierra silver 0,04 l 13 zł
Olmeca gold 0,04 l 16 zł
digestive / aperitiff
Campari 0,04 l 12 zł
Martini 0,1 l 12 zł
Jagermeister 0,02 l 7 zł / 0,04 l 12 zł

Piwo

(Ciemny rum, mango, Tabasco, gruszka)

0.1 l / 0,25 l / 0,5 l / 1 l

0.1 l / 0,25 l / 0,5 l / 1 l

białe
Torres - Vina Esmeralda
(Hiszpania)
0.1 l - 12 zł

/ 0.75 l - 84 zł

Pinot Grigio
(Włochy)
0.1 l - 10

zł / 0.75 l - 73 zł

Vernaccia di San Gimignano
(Włochy)
0.75 l 110

zł

czer wone
Primitivo Mauro
(Włochy)
0.1 l - 11

zł / 0.75 l - 80 zł

Carmenere Sendero
(Chile)
0.1 l - 10

zł / 0.75 l - 73 zł

Gran Sangre de Toro
(Hiszpania)
0.75 l 110 zł

Promocja!

Gaśnica (4 x shot) 24 zł

(Wódka, Triple Sec, limonka, sok żurawinowy,
syrop cynamonowy)

Na gorąco:
Grzane wino 15 zł
(czerwone lub białe)

Szarlotka 17 zł
(Wódka, sok jabłkowy, syrop ciasteczkowy)

Zamelduj się na Facebooku
w Szarej Eminencji x Ursynów
Firma stawia!
mały Carlsberg, shot 0,02l Jaegera
lub kieliszek wina domowego
.
(raz dziennie, codziennie)

