Zapraszamy codziennie
poniedziałek - czwartek
12.00 - 22.00
piątek - sobota
12.00 - 22.30
Niedziela
12.00 - 21.00

Organizujemy przyjęcia okolicznoś ciowe

Nasze dania przygotowujemy dla Pań stwa na ś wież o.
Minimalny czas oczekiwania 25 minut

Przystawki
Starters
Carpaccio z polędwicy wołowej z marynowanym bakłaż anem
i oliwą truflową 29zł
Beef tenderloin carpaccio with marinated eggplant & truffle olive

Carpaccio z łososia z cytrusami
rukollą, pomidorkami koktajlowymi i oliwą 32zł
Salmon carpaccio with citrus and rocket salad, olive

Deska węgierskich specjałó w z mangalicą
i domowymi konfiturami
dla 1-2 os. 38zł
Selection of Hungarian delicacies served with homemade preserves

Pieczony pasztet z gęsią wątró bką i konfiturami

22 zł

Baked pate from goose liver and jam

Zupy
Soup
Zupa gulaszowa

200ml 16zł

Goulash soup

Zupa rybna z sandacza

200ml 16zł

Fish soup from zander

Krem z pieczonego pomidora i papryki
z pianką ś mietankową 200ml 16zł
Tomatoe cream soup

Nasze dania przygotowujemy dla Pań stwa na ś wież o.
Minimalny czas oczekiwania 25 minut

Sałatki
Salad
Sałatka z grillowanym kurczakiem, sezonowymi warzywami
płatkami parmezanu, sosem czosnkowym 28zł
Grilled chicken salad with cheese, crunchy vegetables & garlic sauce

Mieszane liś cie sałat z grillowanym serem
pomidorem i praż onym słonecznikiem 32zł
Mixed salad , grilled chees, tomatoe, sunflower seeds

Mieszane liś cie sałat z vinegretem , marynowanymi burakami
kozim i pleś niowym serem, orzechami 29zł
Seasonal salad with beetroot, goat chesse, vinegret

Dodatek do dań głównych:
Kapusta zasaż ana 100g 9zł
fried cabbage

Mieszane liś cie sałat z pomidorkiem i sosem vinegrett 100g 9zł
Mini mixed salad, vinegrett

Dania wegetariań skie
wegetarian dishes
Gołąbki w marynowanej kapuś cie z
kaszą i grzybami w ś mietanowym sosie

34zł

Cabbage rolls with groats and mushrooms in sauce

Gulasz z ciecierzycy z pieczonymi pomidorami, papryką
z tarhonyą 36zł
Chickpea stew with tomatoes and peppers, tarhonya

Galuszki ze szpinakiem, suszonymi pomidorami
czosnkiem, parmezanem i oliwą pepperincino 34 zł
Dumpling with spinach, dried tomatoes, parmigiano, olive peperincinno

Dania głó wne
Main Courses
Roladka ze schabu z borowikami,
sosem ś mietanowym na białym winie z tarhonyą 42zł
Pork roulade with mushrooms, cream sauce, tarhonya

Gulasz po debreczyń sku z wołowiny podawany w kociołku
z galuszkami 39zł
Hungarian-style goulash with galushki

Placek z węgierskim gulaszem i kwaś ną ś mietaną 39zł
Hungarian-style potato pancake with goulash, sour cream

Polędwiczki wieprzowe zawijane w boczku
na węgierskim leczo z torcikiem ziemniaczanym 44zł
Pork tenderloin rolled in bacon served with potatoe cake

Paprikascsirke - paprykarz z kurczaka z duszonymi pomidorami
papryką i tarhonyą 39zł
Papriká scsirke chicken with tomatoes & peppers, with vegetable tarhonya

Balatoń ski sandacz z grillowanym ziemniakiem
fasolką szparagową i sosem ś mietanowym na winie 56zł
Balaton-style zander, potatoe, cream sauce on wine

Łosoś ze szpinakiem w listkowanym cieś cie
na ś mietanowo truflowym sosie 59zł
Grilled salmon with spinach in batter

Nasze dania przygotowujemy dla Pań stwa na ś wież o.
Minimalny czas oczekiwania ok. 25 minut

Dania głó wne
Main Courses
Marynowane ż eberka w whisky z miodem i bbq
grillowany ziemniak 59zł
Pickled ribs in whiskey, potatoe

Pö rkö lt z wołowiny na czerwonym winie
zapiekany pod chlebkiem 46zł
Beef in wine baked with bred

Stek z antrykotu 69zł
szczypior, grillowany ziemniak, masło czosnkowe
Rib eye steak from entrecote, chives, potatoes

Tournedo z polędwicy wołowej po budapesztań sku
mieszane liś cie sałat, sos balsamico 79zł
Budapest style tenderloin tournedos

Chrupiący schab z mangalicy z kostką
cytryną w imbirze i grillowanym ziemniakiem 59zł
Pork of mangalica, potatoes

Burger z wołowiną
boczek, pomidor, ogó rek, sałata,marynowana cebulka, sos 38zł
Beef burger
burger podajemy na bułce własnego wypieku
(home-made bread)
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Minimalny czas oczekiwania ok. 25 minut

Desery
Desers

Puszyste ciasto z białej czekolady
z nutką wanilli podane na gorąco 22 zł
Fluffy white chocolate cake served hot with a sprinkle of vanilla

Sernik z imbirem i gruszką podany z musem
malinowym 18 zł
Fluffy cheesecake with raspberries

Szarlotka z lodami i bitą ś mietaną 19 zł
Warm apple pie with ice cream & whipped cream

Naleś nik a la Gundel z czekoladą 24 zł
Pancake à la Gundel with chocolate

Lody z puree z kasztana

20zł

(3g.lodó w, puree z kasztana, b. ś mietana)
Ice cream whipped cream with chestnut puree)

Lody „Czardasz”

22 zł

(3g.lodó w, p.adwokat, b. ś mietana, migdały, banan)
"Czardasz" ice cream (3 scoops of ice cream, advocaat,
whipped cream, almonds, banana

Lody “Owocowy raj” 20 zł
(3g.lodó w, owoce, b. ś mietana)
Fruit paradise (3 scoops of fruit ice cream, fresh fruit, fruit topping,
whipped cream)

Piwo Beer
Piwo bezalkoholowe 500ml 14 zł
Piwo Książ ęce 500ml 14 zł
Piwo Zywiec (beczkowe) 500ml 12 zł
Piwo Zywiec (beczkowe) 300ml 11 zł
Piwo z lemoniadą 400ml 14 zł

Likiery
Liqueurs
Passoa (l. z owocó w tropikalnych) 40ml 14 zł
Malibu (r. kokosowy) 40ml 14 zł
Baileys (k. czekoladowy) 40ml 14 zł
Cointreau 40ml 16 zł

Coctaile i Aperitif
Tropikalny sen (cointreau, wó dka grenadine, sok pomar.) 26 zł
St.Tropez (campari,wó dka, martini, sok) 26 zł
Exotic (martini, passoa, grenadine, sok) 26 zł
Malibu Shake (malibu, baileys, mleko) 26 zł
Aperol spritz (aperol, proseco) 24zł
Mango-ananas spritz (proseco, s. mango, ananas) 24zł
Campari Orange (campari, sok pomar.) 22 zł
Martini bianco, rosso, dry 100ml 16 zł

Wino musujące i szampan
Kreinbacher Węgry/furmint,chardonay,akacja,dym/but. 160zł
Martini Asti/Włochy/kwiat akacji,lipa,wisteria/ but 120zł
Cava Kripta Gran Riserva/Hiszpania /Augusti Morello Mata
macabeo,parellada,xarello,owoce,kamień 600zł zł

Moet&Chandon Imperial/Francja/chardonay,meunier,cytrusy/but. 490zł

Karta win dostępna oddzielnie

Napoje gorące
Hot drinks
Kawa z expresu Vergnano 9zł
Cafe espresso 9zł
Kawa Cappucino 12zł
Cafe Latte 14zł
Kawa po Irlandzku (kawa, whisky, bita ś mietana) 18zł
Kawa Firmowa Czardasz (kawa, l. migdałowy,bita ś mietana)18zł
Kawa baileys (kawa, baileys, bita ś mietana) 18zł
Czekolada na gorąco z bitą ś mietaną 14zł
Czekolada na gorąco z amaretto i bitą ś m. 18zł
Herbata Sir Williams 10zł
Mleczko do kawy 1zł

Napoje zimne
Cold drinks
Pepsi, 7up, Tonic, Mirinda 0,2l 8zł
Woda mineralna gazowana 0,3l 8zł
Woda mineralna niegazowana 0,3l 8zł
Woda Perrier gaz. 1l 24zł
Sok pomarań czowy, jabłkowy 0,2l 8zł
Napó j porzeczkowy 0,2l 8zł
Sok ze ś wież ych pomarań czy 0,2l 14zł
Kawa mroż ona z lodami, adwokatem i b. ś mietaną 0,3l 19zł
Kawa mroż ona z lodami i b.ś mietaną 0,3l 15zł
Lemoniada 0,3l 14zł

Alkohole
Alcohols
Wódka Wyborowa 40ml 9 zł
Wódka Wyborowa but. 0,5 79 zł
Wódka Finlandia 40ml 10 zł
Wódka Finlandia but. 0,5l 89 zł
Wódka Belveder 40ml 18 zł
Futyulos Barack Palinka 40ml 18 zł
Śliwowica Zwack kosher 40ml 18 zł
Unicum likier ziołowy 40ml 18 zł
Żubrówka 40ml 9 zł
Wódka Żołądkowa gorzka 40ml 9 zł
Wiśniówka 40ml 9 zł
Rum Bacardi 40ml 16 zł
Gin Gordons 40ml 16 zł
Brandy Metaxa7* 40ml 18 zł
Koniak Martell 40ml 35 zł
Koniak Hennesy V.S.O.P 40ml 35 zł
Whisky Ballantine's 40ml 16 zł
Whisky Johny Walker Red 40ml 16 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

