Restauracja menu
Zupy (450ml)
Rosół z makaronem 12 zł
Żurek staropolski 14 zł
Krem z pomidorów 14 zł
Zupa grzybowa z makaronem 14 zł
Zupa z mleczkiem kokosowym 14 zł

Danie główne120g/200g/100g (zestaw z ziemniakami i warzywami)
Wszystkie dania serwujemy z dwoma dodatkami do wyboru:
ziemniaki z wody lub zapiekane z ziołami, frytki
zestaw surówek, kapusta zasmażana biała lub czerwona,
Bukiet warzyw z masłem, buraczki zasmażane
Nasza specjalność
Kotlet schabowy z sosem leśnym(120g/50g) 32 zł wersja ( 200g) XL 37 zł
Karczek pieczony z sosem z naturalnym(120g/50g) 32 zł
Polędwiczki wieprzowej w sosie grzybowym (120g/80g) 36 zł
Zrazy zawijane ze schabu, sos śmietanowy 32 zł
Roladka drobiowa ze szpinakiem(120g) 32 zł
Nuggetsy z kurczaka(80 g) dla dzieci 23 zł
Kotlet devolay, z masłem, (150g) 35zł
Kotlet z piersi kurczaka (120g) 32 zł
Kaczka pieczona z jabłkami podawana z żurawiną (150g) 37 zł
Zrazy wołowe w sosie (150g/100 ) 37zł
Sałatka Cazar z kurczakiem, lub wegetariańska (230g) 27 zł
Makaron z kurczakiem, czosnkiem i warzywami lub wegetariański (300g) 27zł
Tortilla z kurczakiem i warzywami lub wegetariańska (300g) 27 zł
Ryby i owoce morza zestaw (150g/200g/100g)
Łosoś lub dorsz atlantycki, z patelni lub zpieca z masłem 39 zł
Sandacz lub łosos smażony w sosie migdałowym lub na szpinaku 39 zł
Krewetki królewskie 8 szt. z masłem czosnkowym i warzywami 39 zł

Dodatki
Ryż(200g) 8 zł
Ziemniaki gotowane oprószone koperkiem- (200) 8 zł
Ziemniaki zapiekane z ziołami (200g) 8 zł
Frytki (200g) 9 zł
kluski śląskie (200g) 9 zł
Kapusta zasmażana z pomidorami (150g) 8 zł
Kapusta czerwona z kardamonem (150g) 8 zł
Groszek z marchewką (100g) 8 zł
Buraczki zasmażane (100g) 9 zł
Buraki kandyzowane miodem z limonką (80g) 9 zł
Surówki zestaw marchwi, selera, kapusty białej sałaty z dodatkiem sosów, (100g) 9 zł
Desery
Pucharek lodowy z owocami i bitą smietaną (150g) 15 zł
Ciasto domowe (120g)10 zł
Naleśniki z maskarpone i brzoskwinią i lodami (150g) 15 zł
Owoce filetowane(150g) 12 zł
Napoje gorące (0,25l)
Kawa czarna 8 zł
Kawa biała 9 zł
Espresso 8 zł
Cappuccino 9 zł
Cafe Latte 9 zł
Herbata czarna, zielona lub smakowa 5 zł
Herbata leśna (z imbirem i pomarańczami) 9 zł
Napoje zimne (0,25l)
Woda gazowana/niegazowana 4 zł
Sok pomarańczowy 6 zł
Sok z czarnej porzeczki 6 zł
Sok grejpfrutowy 6 zł
Soki jabłkowy 6 zł
Nestea 6 zł
Coca-cola 6 zł
Coca-cola zero 6 zł
Tonik 6 zł
Fanta 6 zł
Sprite 6 zł

Piwa (0,5l)
Końska grzywa 10 zł
Okocim 8 zł
Lech 8 zł

Wina
Białe czerwone domowe półwytrawne butelka
0,7l 60 zł
100ml 8 zł
Terras do Litoral Tinto
Kraj: Portugalia
wino wytrawne/półwytrawne
Szczep: 45% Castelao/ 35% Tinta Roriz/ 20% Trincadeira Preta
Smak i aromat: Dojrzały bukiet kwiatów z nutami przypraw na nosie. W smaku pełne, przyjemne i
owocowe, lekko pikantne na końcu.
Rekomendacje z jedzeniem: Polecane w połączeniu z pieczonym lub duszonym mięsem, grillowanymi
warzywami, grzybami, spaghetti oraz jako aperitif.

Czerwone białe domowe półwytrawne butelka
0,7l 60 zł
100ml 8 zł
Terras do Litoral branco
Kraj: Portugalia,
wino wytrawne
Szczep: 50% Chardonnay / 40% Sauvignon Blanc/ 10% Arinto
Wino delikatne, świeże z nutą tropikalnych owoców oraz cytrusów.
Rekomendacje z jedzeniem: Polecane do ryb, makaronów, białego mięsa oraz jako aperitif
Temperatura podania: 8-10 C

Białe Villera Jasmine półwytrawne butelka HIT
0,7l 80 zł
100 ml 10zł
Kraj RPA, Region Stellenbosh
Szczep: 50% Muscat, 27% Riesling, 23% Gewurztraminner
Kwiatowe białe wino, z delikatnym aromatem przypraw. W nosie wyczuwalny intensywny, wyrazisty
charakter. Na podniebieniu delikatnie słodkawy i owocowy posmak. Orzeźwiające, lekkie i odrobinę
słodkie, lecz na tyle złożone, że można je bez wahania podawać do posiłków ostrzejszych i kuchni
fusion.
Wino musujące produkcja metodą szampańska CAVA butelka
0,7l 50 zł
Origini Primitivo Puglia I.G.T.
0,7l 80 zł
Kraj: Włochy
Apelacja: Puglia IGT
Odmiana winogron: Primitivo 100%
Produkcja wina: Fermentacja w stali nierdzewnej przez około 10 dni w 20-25 ° C, starzenie w dębie 6
miesięcy.
Notatki smakowe: Głęboki czerwony kolor. Smak owoców czerwonych jagód z liściastą nutą. Średnio
skoncentrowane podniebienie i miękkie taniny z długim końcem.
Łączenie z potrawami: z grillowanym mięsem, wędlinami i serami
Martini Bianco 100 ml 9 zł

Wódki 40 ml
Żubrówka biała 0,5l but. 60zł 40 ml 6 zł
Finlandia biała 0,5l but. 80zł 40 ml 9 zł
Whisky 40ml
Ballantines 15 zł
Red Johnny Walker 15 zł
Grangest One Single Malt 19 zł
Brendy 40ml
Ararat 15 zł
Rum 40 ml
White Diamonds 15 zł

Alkohole Premium na życzenie kineta .
Restauracja Leśna
ul. Ks. Roszczynialskiego 57
84-200 Wejherowo
Hotel Management –Adam Krupa
tel. 696 088 833, 600 380 531
info@restauracjalesna.com
Skontaktuj się z nami i dokonaj rezerwacji.

