“Polak - Węgier dwa bratanki ... “

Zapraszamy codziennie
poniedziałek - czwartek
12.00 - 22.00
piątek - sobota
12.00 - 23.00
niedziela
12.00 - 22.00

Organizujemy przyjęcia okolicznoś ciowe

Weekendowe Menu Rodzinne
Family menu

(Sobota, Niedziela)

Rosół z makaronem 11 zł
Beef soup with noodles (saturday,sundays)

Rolada wołowa z kluskami i czerwoną kapustą 39 zł
Silesian roulade with white dumplings served with red cabbage

Przystawki
Starters
Carpaccio z polędwicy wołowej z marynowanym bakłaż anem
i oliwą truflową 26 zł
Beef tenderloin carpaccio with marinated eggplant & truffle olive

Deska węgierskich specjałó w z domowymi konfiturami
dla 1-2 os. 29 zł
Selection of Hungarian delicacies served with homemade preserves

Pieczony pasztet z gęsią wątró bką i konfiturami 18 zł
Baked pate from goose liver and jam

Zupy
Soup

Zupa gulaszowa z płonącego kociołka 400ml 18 zł
Goulash soup

200ml 10 zł

Zupa rybna z sandacza z kociołka 400ml 21 zł
Fish soup from zander

200ml 13 zł

Zupa węgierska z fasolą z kociołka 400ml 18 zł
Hungarian soup with beans

200ml 10 zł

Sałatki
Salad
Sałatka z grillowanym kurczakiem, sezonowymi warzywami, płatkami
parmezanu, sosem czosnkowym 24 zł
Grilled chicken salad with cheese, crunchy vegetables & garlic sauce

Sałatka z grillowaną polędwiczką na mieszanych liś ciach sałat
z rodzynkami Aszu, gruszką 26 zł
Salad of grilled pork tenderloin served on mixed lettuce leaves accompanied by Aszú
raisins, pear, citrus fruit and balsamic sauce

Mieszane liś cie sałat z sosem vinegret,
pomidorkami i papryką 19 zł
Seasonal lettuce with vegetables, sauce

Dania wegetariań skie
Vegetarian Dishes

Kompozycja zapiekanych ziemniakó w
i warzyw korzennych z serem i sosem balsamico 26 zł
Baked potatoes and vegetables and cheesse

Langosze z sosem czosnkowym i ż ółtym serem 24 zł
Lá ngos with garlic auce & cheese

Torcik ziemniaczany z leczo 22zł
Potato cake with lecsó

Dania głó wne
Main Courses

Polędwiczki wieprzowe zawijane w boczku na leczo
z torcikiem ziemniaczanym 39 zł
Pork tenderloin rolled in bacon served with potato casserole

Gulasz po debreczyń sku podawany w płonącym kociołku
z galuszkami 29 zł
Hungarian-style goulash with galushki, served in a flambeed pot

Paprikascsirke - paprykarz z kurczaka z duszonymi pomidorami
papryką i czerwonym ryż em 32 zł
Papriká scsirke chicken with tomatoes & peppers, with rice

Tokany ze schabu z salami, pepperoni
sosem ze ś wież ych pomidoró w i pieczonymi ziemniakami 36 zł
Tokany loin with salami&pepperoni sauce with fresh tomatoe

Placek z węgierskim gulaszem i kwaś ną ś mietaną 29 zł
Hungarian-style potato pancake with sour cream

Dania głó wne
Main Courses

Tournedo z polędwicy po budapesztań sku na czerwonym winie

z kompozycją zapiekanych zapiekanych ziemniakó w
i warzyw korzennych 59 zł
Budapest style tenderloin tournedos, mix salad

Tournedo z polędwicy po budapesztań sku

z kompozycją mieszanych sałat i sosem vinegrett

59 zł

Budapest style tenderloin tournedos baked pear

Roladka ze schabu faszerowana grzybkami
z sosem ś mietankowym na białym winie
i pieczonymi ziemniakami 36 zł
Pork roulade with cream sauce and potatoes

Balatoń ski sandacz z grilla na strąkach zielonego groszku
podany z torcikiem ziemniaczanym i sosem z białego wina 39 zł
Balaton-style zander served on & potatoes

Grillowany łosoś la Puszta z pieczonym ziemniakiem, cukinią
papryką i sosem ze ś wież ych pomidoró w 39 zł
Grilled salmon à la Puszta with casserole of seasonal vegetable & fresh tomato sauce

Karta Stekó w
Steaks
Bacon stek wieprzowy z koś cią ok. 300 g 39 zł
ziemniak pieczony, sosy
Bacon pork steak with bone
baked potato, sauces

Rib eye stek z antrykotu argentyń skiego ok. 300 g
szczypior, ziemniak pieczony, sosy

69 zł

Rib eye steak from Argentino entrecote,
chives, baked potato, sauces

Stek z polędwicy argerntyń skiej ok. 250 g 94 zł
ziemniak pieczony, sosy
Argentinian tenderloin steak,
baked potato, sauces

Stek z polędwicy argentyń skiej
ok. 250 g 96 zł
w marynacie z pomarań czowego pieprzu
ziemniak pieczony, sosy
Argentinian tenderloin steak
in a marinade of orange pepper,
baked potato, sauces

Stek T- bone z wołowiny argentyń skiej ok. 500 g 115 zł
ziemniak pieczony, sosy
T-bone Steak from Argentine beef,
baked potato, sauces

Steki podajemy z 2 sosami (bearnaise, ś liwkowe barbeque)
i masłem z wędzona papryką
Steaks are served with 2 sauces (bearnaise, plum barbequé)
and butter with smoked paprika

Desery
Desers

Puszyste ciasto z białej czekolady
z nutką wanilli podane na gorąco 16 zł
Fluffy white chocolate cake served hot with a sprinkle of vanilla

Sernik z imbirem i gruszką podany z musem
malinowym 14 zł
Fluffy cheesecake with raspberries

Tort czekoladowy sacher 16 zł
Chocolate sachertorte

Szarlotka na ciepło z lodami i bitą ś mietaną 16 zł
Warm apple pie with ice cream & whipped cream

Naleś nik a la Gundel z czekoladą 18 zł
Pancake à la Gundel with chocolate

Lody „Czardasz”z adwokatem 18 zł
(3g.lodó w, adwokat, b. ś mietana, migdały, banan)
"Czardasz" ice cream (3 scoops of ice cream, advocaat,
whipped cream, almonds, banana

Lody “Czekoladowy pocałunek” 16zł
(3g.lodó w- czekoladowe, orzechy, b. ś mietana., sos czekoladowy)
Chocolate kiss (3 scoops of chocolate ice cream, nuts, whipped cream,
chocolate sauce)

Lody “Owocowy raj” 16 zł
(3g.lodó w, owoce, polewa owocowa, b. ś mietana)
Fruit paradise (3 scoops of fruit ice cream, fresh fruit, fruit topping,
whipped cream)

Piwo
Beer
Piwo Budweiser 330ml 10 zł
Piwo Guinnes 330ml 12 zł
Piwo bezalkoholowe 330ml 8 zł
Piwo Karmi 330ml 8 zł
Piwo Zywiec (beczkowe) 500ml 9 zł
Piwo Zywiec (beczkowe) 300ml 8 zł

Likiery
Liqueurs
Amaretto (l. migdałowy) 40ml 11 zł
Passoa (l. z owocó w tropikalnych) 40ml 11 zł
Malibu (r. kokosowy) 40ml 11zł
Baileys (k. czekoladowy) 40ml 11 zł
Curacao (l. pomarań czowy) 40ml 11 zł
Cointreau 40ml 14 zł

Coctail
"Zaklęty Czardasz" (likier amaretto, baileys, rum) 24 zł
Tropikalny sen (cointreau, wó dka grenadine, sok pomar.) 24 zł
St.Tropez (campari,wó dka, martini, sok) 18 zł
Exotic (martini, passoa, grenadine, sok) 18 zł
Malibu Shake (malibu, baileys, mleko) 18 zł
Campari Orange (campari, sok pomar.) 18 zł

Aperitif
Martini bianco, rosso, dry 100ml 12 zł
Wino musujące Martini but. 0,75l 99 zł
Wino musujące Michael Angelo but. 0,75l 49 zł

Napoje gorące
Hot drinks
Kawa z expresu Vergnano 7 zł
Cafe espresso 7 zł
Kawa Cappucino 9,5 zł
Cafe Latte 12 zł
Kawa po Irlandzku (kawa, whisky, bita ś mietana ) 15zł
Kawa Firmowa Czardasz( kawa, l. migdałowy,bita ś mietana)15 zł
Kawa baileys ( kawa, l. baileys, bita ś mietana) 15 zł
Czekolada na gorąco z bitą ś mietaną 12 zł
Czekolada na gorąco z amaretto i bitą ś m. 16 zł
Herbata Dilmah 7 zł
Herbata owocowa (ró ż ne smaki) 7 zł
Herbata marcepanowa 8 zł
Mleczko do kawy 1 zł
Syrop do kawy (wanilia, czekolada,cynamon) 3 zł

Napoje zimne
Cold drinks
Pepsi, 7up, Tonic, Mirinda 0,2l 6 zł
Woda mineralna gazowana 0,2l 6 zł
Woda mineralna niegazowana 0,2l 6 zł
Woda niegazowana 1l 18 zł
Woda Perrier 0,7l 20 zł
Sok pomarań czowy, jabłkowy 6 zł
Napó j porzeczkowy, grapefruit 6 zł
Sok ze ś wież ych pomarań czy 0,2l 12 zł
Kawa mroż ona z adwokatem 0,25l 18 zł
Kawa mroż ona z lodami i b.ś mietaną 0,25l 14 zł

Alkohole
Alcohols

Wyborowa

40ml 7 zł

Wódka Wyborowa but. 0,5 59 zł
Wódka Finlandia 40ml 8 zł
Wódka Finlandia but. 0,5l 79 zł
Wódka Belveder 40ml 16 zł
Futyulos Barack Palinka 40ml 14 zł
Śliwowica Zwack kosher 40ml 16 zł
Unicum likier ziołowy 40ml 16 zł
Żubrówka

40ml 7 zł

Wódka Żołądkowa gorzka 40ml 7 zł
Wiśniówka 40ml 7zł
Rum Bacardi 40ml 12 zł
Gin Gordons 40ml 12 zł
Brandy Metaxa7*

40ml 18 zł

Koniak Martell 40ml 30 zł
Koniak Hennesy V.S.O.P 40ml 35 zł
Whisky Ballantine's 40ml 14 zł
Whisky Johny Walker Red 40ml 14 zł
Whisky Johny Walker Black 40ml 18 zł
Whisky Jack Daniell's 40ml 18 zł

Polecamy
Karty Podarunkowe

ul.Kopernika 9/2 Katowice
tel. 32-2570-132
www.czardasz.com biuro@czardasz.com
www.facebook.com/ZakletyCzardasz

Szanowni Goś cie

Czas oczekiwania na dania to minimum 20 minut i moż e się znacznie wydłuż yć .

Dear guests

Waiting time for dishes is a minimum of 20 minutes and it can be significantly longer.

