
MENU
JESIEŃ | ZIMA

Witamy we Fregacie
 – miejscu z wyjątkowym widokiem i wspaniałym klimatem.

Tworzymy to miejsce z pasją od ponad 19-stu lat. Projekt opieramy 
o  regionalną kuchnię z tradycją, nie zapominając o ekologicznych 
dodatkach. Całości dopełniają nasze niebanalne smaki. Od lat 
mogą Państwo skosztować naszego tradycyjnego żurku w chlebie, 
czy wędlin i ryb prosto z naszej wędzarni, a także Bezy Pavlova. Poza 
główną kartą menu oferujemy Państwu kartę menu sezonową, w której 
wykorzystujemy dobrodziejstwa poszczególnych pór roku.

DRINKI

APEROL SPRITZ
3 części wina Prosecco
2 części Aperol
1 część mineralnej wody
gazowanej Kropla Délice
kostki lodu
plasterek pomarańczy

35 zł

BACARDI COLA
Rum Bacardi
cząstki limonki
Coca - Cola 

35 zł

GIN TONIC
gin
cząstki cytryny
Kinley Tonic Water

35 zł

MOJITO
Rum Bacardi
cukier trzcinowy brązowy
mineralna woda gazowana
Kropla Délice
cząstki limonki
mięta

35 zł

CAMPARI
Campari
sok pomarańczowy Cappy
cząstki pomarańczy

35 zł

©2021 The Coca-Cola Company. Wszelkie prawa zastrzeżone.
COCA-COLA, FANTA, SPRITE, KINLEY, CAPPY oraz BUTELKA KONTUROWA

są zastrzeżonymi znakami towarowymi The Coca-Cola Company.
©2021 DP Beverages. FUZE TEA jest zastrzeżonym znakiem towarowym DP Beverages.

Informujemy, że dania mogą zawierać alergeny, ich dokładny wykaz znajdziecie Państwo
w osobnej karcie dostępnej na barze. Proszę pytać obsługę.



PRZYSTAWKI
Ziemniak z ogniska | śledź | sos tatarski 100 g | 150 g 32 zł

Carpaccio z polędwicy wołowej | rukola | parmezan | 
ziołowa grzanka

65 g | 135 g 38 zł

Wołowy tatar wędzony | palone masło | grzanka 100 g | 100 g 38 zł

ZUPY & GULASZE
zupy & gulasze podawane w wypieczonym chlebku z sosem czosnkowym

Staropolski żurek z jajkiem i biała kiełbasą 
…. NASZ BESTSELLER OD 19 LAT

350 ml 27 zł

Gulasz wołowy extra 350 ml 38 zł

ZUPY
podawane tradycyjnie na talerzu 350ml

Staropolski żurek z jajkiem i biała kiełbasą 350 ml 18 zł

Rosół na czterech mięsach z domowym makaronem 
(sobota, niedziela)

350 ml 16 zł

Zupa z dyni z prażonymi pestkami i ziołową grzanką 350 ml 22 zł

Zupa rybna z dodatkiem owoców morza | bagietka 350 ml 28zł

MAKARONY
Tagliatelle z łososiem | pieczarki | pomidory koktajlowe | 
sos śmietanowy | groszek zielony | szpinak świeży

380 g 42 zł

Penne z polędwiczką wieprzową | suszone pomidory | 
czosnek | kurki | balsamico

380 g 42 zł

MIĘSA
Pół kaczki pieczonej w Porto i pomarańczach | 
kopytka | kapusta modra | sos wiśniowy

500 g | 100 g | 100 g 62 zł

Golonka pieczona w piwie | kapusta 
zasmażana | ziemniak z ogniska

500 g | 100 g | 100 g 50 zł

Tradycyjny schabowy | pieczarki | ziemniak 
z ogniska | surówka

250 g | 100 g | 100 g | 50 g 48zł

Zraz wołowy | puree selerowe z nutą kawową | 
kopytka | burak karmelowy | mus buraczany

250 g | 100 g | 100 g | 50 g 58 zł

Polędwiczka wieprzowa zawijana w boczku | 
kremowy sos z borowikami | ziemniak z ogniska 
| buraczki | pietruszka | marchew

200 g | 100 g | 100 g | 50 g 58 zł

RYBY
Filet z ŁOSOSIA w sosie z białych warzyw | ryż | 
warzywa na parze

170 g | 100 g | 100 g 49 zł

LABRAX pieczony w całości | warzywa grillowane | 
ziemniak z ogniska

250 g | 150 g | 
50 g 56 zł

PIEROGI DOMOWE
Pierogi ruskie | karmelizowana cebula | kwaśna 
śmietana

350 g 28 zł

Pierogi ze szpinakiem | sos gorgonzola 350 g 28 zł

SAŁATY
Sałata z wątróbkami drobiowymi | jabłko 
z majerankiem | sos malinowy | grzanka ziołowa

300 g 38 zł

Sałata z OŚMIORNICĄ grillowaną | świeże sałaty | seler 
naciowy | ziołowa grzanka

300 g 45 zł

DLA NAJMŁODSZYCH
Nuggetsy z indyka | frytki | ketchup 300 g 25 zł

Pierogi ruskie | karmelizowana cebula | kwaśna 
śmietana

350 g 28 zł

Frytki steakhouse | ketchup 150 g 13 zł

DESERY
Sernik z bezą 150 g 23 zł

Szarlotka na ciepło | gałka loda | bita śmietana 150 g | 50 g 23 zł

Beza Pavlova z waniliowym mascarpone | gałka loda | 
owoce sezonowe | sos owocowy

280 g | 50 g 28 zł

Gorące maliny z lodami waniliowymi | bita śmietana 60 g | 3 x 50 g 25 zł

Tiramisu 150 g 24 zł

Proszę pytać o dodatkowe MENU sezonowe lub MENU dnia.

Na wspólne wieczory przy WINIE polecamy naszą wyjątkową DESKĘ
serów i wędlin z naszej wędzarni | grzanki ziołowe

40zł / osoba

NAPOJE GORĄCE 
Grzaniec z czerwonego | białego wina  200 ml 20 zł

Herbata czarna z rumem Galeon 200 ml | 20 ml 20 zł

Rozkwitające herbaty NEWBY 600 ml 25 zł

Herbata ROZGRZEWAJĄCA z cynamonem, anyżem, 
goździkami, miodem

350 ml 18 zł

Herbata Butterfly – błękitna magia 200 ml 18 zł

Herbaty,, RICHMONT,, podawane w dzbanuszku, różne 
smaki

350ml 16 zł 

(szczegóły w osobnej karcie herbat)

KAWY SEGAFREDO ZANETTI
Espresso 40ml 13 zł 

Americano (z mlekiem lub bez) 120ml 15 zł

Double espresso 80ml 20 zł

Cappuccino 320 ml 20 zł 

Latte 290ml 20 zł

Kawa Baileys | bita śmietana 180 ml | 20 ml 28 zł

NAPOJE ZIMNE
naturalna woda mineralna niegazowana | gazowana 330 ml 8 zł

750 ml 13 zł

Kompot domowy 200 ml 8 zł

Świeżo wyciskany sok z owoców 150 ml 18 zł
pomarańcza, jabłko multiwitamina, czarna porzeczka, grejpfrut, 
pomidor 250 ml 9 zł 

Soki z kartonu: pomarańcz, jabłko, grapefruit, banan, czarna 
porzeczka

 250 ml  9 zł

 250 ml 11 zł
Tonic Water, Virgin Mojito, Bitter Lemon, Ginger Ale  250 ml 11 zł

cytryna z trawą cytrynową, brzoskwinia z hibiskusem, mango 
z rumiankiem  250 ml 11 zł

napój energetyzujący 250 ml   25 zł

PIWA
W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór piw z Browaru Tucher

(szczegóły w osobnej karcie).
Polecamy zestaw prezentowy; 6 sztuk piwa TUCHER

WINA
Specjalnie wyselekcjonowane najlepsze rodzaje win, skomponowane, aby 
podkreślić smak naszych potraw a Państwu zapewnić ucztę dla kubków 

smakowych.
(szczegóły w osobnej karcie)

ALKOHOLE
WÓDKI 40 ml RUM 40 ml

12 zł Bacardi White 18 zł
Citron | Cranberry 15 zł Havana Club 20 zł

Finlandia 15 zł Abuelo | Agnostura 23 zł
Absolut 15 zł Dodatkowo dla koneserów smaku 

marynarskich rumów posiadamy prawdziwe 
skarby z kolekcji pinot Wine&Spirits 

(szczegóły w karcie rumów)

Wyborowa 10 zł
Żubrówka 13 zł
Wódki smakowe 13 zł 
wiśniówka, pigwa, czarna porzeczka, 
orzechówka WHISKY 40 ml

Jack Daniels 20 zł
VERMOUTH 80 ml Ballantines 20 zł

Bianco | Extra Dry | Rosso 22 zł Glenmorangie 10 YO 40 zł
Glenmorangie 12 YO 50 zł

TEQUILA 40 ml Glenmorangie 14 YO 60 zł
Tequila Blanco 22 zł 

LIKIERY 40 ml

GIN 40 ml Bailey’s 19 zł
 18 zł Jagermeister 16 zł

Bombay Sapphire 23 zł


