Menu
- bezpłatna dostawa
- bezpłatna dostawa od 50 zł

Aktualnie działamy w przymusowym trybie „na wynos” i „na dowóz”.
Mamy nadzieję, że wkrótce to szaleństwo minie i znów będziemy
mogli spotykać się przy stolikach. Kłaniamy się nisko!
Aktualności, promocje i czarny humor na:
*****
facebook.com/beefandrock
***
www.upetiego.pl i www.beef&rock.pl

Zupy
Rosół

12 zł

drobiowo-wołowy z makaronem

Zupa z ryb i owoców morza

26 zł

łosoś, ośmiorniczki, biała ryba, małże, krewetki, kalmary...

Żurek w chlebie
Czwarta

18 zł
20 zł

mięsna i nieco pikantna

Pierogi
Pieróg przekonująco jarski

29 zł

w środku znajdą Państwo cukinię, paprykę w różnych odmianach
i pomidora - wszystko to zapieczone wraz z pysznym serem

Pieróg delikatnie orientalny

29 zł

kurczak z curry zrobiony metodą sous vide, ser
i przetarte pomidory podsypane ziołami

Pieróg urzekająco mięsny

32 zł

wieprzowina sous vide - miękka i soczysta, zatopiona w serze
i pomidorach, doskonale doprawiona

Czwarty

39 zł

również z serem, pomidorami oraz szpinakiem i rakowymi szyjkami

Panserotti 6szt.

17 zł
Sałatki

Z kurczakiem

29 zł

(sałata lodowa, polędwiczka z kurczaka, papryka, ogórek zielony,
czerwona cebula, rucola, kiełki, pomidor, oliwki zielone, oliwa)

Grecka
(sałata lodowa, papryka, ogórek zielony, pomidor, oliwki, ser feta,
czerwona cebula, oliwa z oliwek, zioła)

26 zł

Ryby i owoce morza
Łosoś z pieca

42 zł

+ frytki (ziemniaki, ryż, kasza) + warzywny bukiet

Krewetki

43 zł

z zieloną pietruszką, świeżym czosnkiem i nutką chili

Pstrąg z pieca

36 zł

z masłem, czosnkiem i ziołowo-warzywnym nadzieniem,
podawany z pieczywem

Czwarty

39 zł

też pstrąg, też z nadzieniem, a do tego cały w soli morskiej

Małże nowozelandzkie w muszlach

43 zł

na białym wytrawnym winie i oliwie z oliwek

Mięso z małży i krewetek z makaronem

39 zł

Drób
Pierś z kaczki

44 zł

na sosie skomponowanym z wytrawnego wina połączonego
ze słodką wiśniówką, cynamonem i malinami

Grillowany filet z kurczaka w sosie z kurek

38 zł

do tego dania wybieramy najbardziej jędrne piersi

Sakwa ze szpinakiem i serem pleśniowym

37 zł

obfite nadzienie zawinięte w kawał zdrowego mięsa z kurczaka,
wzbogacone sosem z wyczuwalnymi nutami tymianku, szpinaku
i zielonej pietruszki

Czwarty

34 zł

szczęśliwy, beztroski, w chrupiącej i niezwykłej panierce

Polecane dla dzieci
panierowane polędwiczki z kurczaka

17 zł

Wieprzowina
Polędwiczki wieprzowe

43 zł

najbardziej delikatne mięso wieprzowe połączone z walorami
rozmarynu, tymianku, bazylii, czosnku oraz masła,
zapieczone w boczku z sosem z zielonego pieprzu

Pieczone żeberka

42 zł

z naturalnym sosem powstałym przy pieczeniu mięsa, wzbogaconym niezliczonymi przyprawami i wyjątkowymi owocami żurawiny

Pieczone żeberka J.Daniel’s

43 zł

żebra z pikantnym sosem na bazie tej amerykańskiej whiskey
z charakterystycznym posmakiem pieprzu cayenne

Czwarte

46 zł

również żebra, jednak w wersji z sosem na rumie
z ziarnami białej i czarnej gorczycy

Grillowany schab z sezonowanej
na sucho wieprzowiny - z kością

45 zł

wszyscy wiedzą, że dobre wino najlepsze swoje walory ukazuje po
czasie, podobnie jest z mięsem... po minimum 40 dniach sezonowania na sucho, schab potrafi odsłonić fantastyczne tajemnice
- unikalny smak! Pełna satysfakcja!

Wołowina
Red angus stek (USA) ~220g

64 zł

uczta zarówno dla znawców tematu, jak i rozpoczynających przygodę z wołowiną - delikatny i soczysty, pozostaje w pamięci na długo.

black angus (USA) ~250g

76 zł

stek, który charakteryzuje się większą kruchością, soczystością i aromatem niż inne rodzaje wołowiny. Ogromną zaletą tego mięsa jest
powtarzalność smaku i doznań.
Do każdego zestawu proponujemy w cenie warzywny bukiet oraz do wyboru:
frytki, ziemniaki, kasza lub ryż.

