MENU
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 13.00 - 20.00
Sobota - Niedziela: 11.00 - 20.00

Zamówienia przyjmowane są do 30 minut przed zamknięciem.
Informacja o alergenach zawartych w potrawach dostępna w restauracji.
WI-FI : lesnawola HASŁO: Lesna888
Zamówienia: 17 873-11-69
www.lesnawola.pl
Restauracja "Leśna Wola"
Stadnina koni Leśna Wola

@restauracja.lesnawola
@stadninakoni_lesnawola

Stadnina Koni "Leśna Wola"
ul. Leśna Wola 8, 36-060 Głogów Małopolski
Kontakt biuro: 692-421-961, 17 851-67-37

PRZYSTAWKA
Bruschetta

17 zł

pomidorki koktajlowe, pomidorki suszone, czosnek, podane z pitą

ZUPY
Rosół drobiowo - wołowy z makaronem

14 zł

Krem z pomidorów

15 zł

z grzankami i śmietaną

Wiosenna zupa kalafiorowa
z koperkiem

14 zł

DANIA GŁÓWNE
Kotlet schabowy po kowalsku

34 zł

z ćwiartkami ziemniaków i zestawem surówek

Grillowany filet z kurczaka

32 zł

zapiekany z pomidorkami i mozzarellą podany z warzywami z wody

Kawałki kurczaka w sosie mango

33 zł

podane z warzywami (cukinia, papryka, cebula, rukola) i ryżem

DANIA JARSKIE
Pierogi ruskie (10szt.)

18 zł

z masełkiem

Placuszki z cukinii

24 zł

z dipem jogurtowo-ogórkowym

Naleśniki z nutellą

21 zł

podane z bitą śmietaną i sosem czekoladowym

Naleśniki z grillowanym warzywami, zapiekane z serem 28 zł
cebula, papryka, cukinia, pieczarki, ser mozarella, sos pomidorowy

MAKARONY
Spaghetti z pomidorkami i krewetkami

35 zł

pomidorki koktajlowe, czosnek, cebula, rukola, parmezan

Tagliatelle z grillowanymi warzywami i serem feta

27 zł

cukinia, papryka, cebula, pesto bazyliowe

Spaghetti carbonara

26 zł

cebula, czosnek, boczek, jajko, parmezan, natka pietruszki

SAŁATKI
Sałatka z pieczonym burakiem

27 zł

mix sałat, awokado, ser feta, prażone orzechy, jabłko, sos winegret, pita

Sałatka z kurczakiem
mix sałat, pomidor, słonecznik prażony, mango, jabłko, granat, sos winegret, pita

29 zł

DANIA DLA DZIECI
8 zł

Rosołek maluszka
z makaronem i marchewką

Kotlecik drobiowy

18 zł

z frytkami i surówką z marchewki

9 zł

Pierogi ruskie (5szt.)
z masełkiem

Spaghetti

16 zł

z pomidorkami

BURGERY
BBQ Classic

37 zł

bułka, wołowina, sos BBQ, ser, sałata, pomidor, cebula, ogórek kiszony, bekon, frytki

Kurcze Burger

32 zł

bułka, filet grillowany, sos czosnkowy, ser, sałata, cebula, pomidor, jajko w koszulce, frytki

Wege Power

31 zł

bułka, burger z fasoli czerwonej i warzyw, majonez wegański, sałata, ogórek, cebula czerwona,
marynowana kapusta, frytki

PIZZA
Margarita

20 zł

sos, ser mozarella

Cappriciosa
sos, ser mozarella, szynka, kukurydza, pieczarki

Hawajska
sos, ser mozarella, kurczak, ananas, cebula, papryka

Salami
sos, ser mozarella, salami, pikantna papryczka, cebula, kukurydza

Vegetariana
sos, ser mozarella, pieczarki, papryka, cebula, kukurydza

Pearpizza
sos, ser mozarella, ser blue lazur, gruszka, szynka parmeńska, rukola, pomidorki

Hot Chicken

25 zł
27 zł
27 zł
23 zł
29 zł

sos, ser mozarella, ser blue lazur, kurczak tabasco, oliwki zielone, pomidorki, bazylia

28 zł

Polsko - Węgierska

29 zł

sos, ser mozarella, chorizo, boczek, papryka, cebula ogórek kiszony

Tuna
sos, ser mozarella, tuńczyk, cebula, kukurydza

27 zł

DESERY
Szarlotka

14 zł

z gałką lodów i polewą czekoladową

Puchar lodowy

18 zł

z bitą śmietaną i polewą owocową

Smoothie

13 zł

owocowe lub warzywne

DODATKI
Frytki

8 zł

Pieczywo

2 zł

Pita

8 zł

Ketchup

1 zł

Sos czosnkowy

1 zł

NAPOJE ORZEŹWIAJĄCE
Kawa mrożona

14 zł

z lodami i bitą śmietaną

Lemoniada

18 zł

NAPOJE GORĄCE
Herbata Richmont

9 zł

Kawa czarna Illy

8 zł

Kawa biała Illy

9 zł

Cappucino Illy

8 zł

Espresso Illy

7 zł

Cafe Latte

11 zł

Gorąca czekolada

9 zł

NAPOJE ZIMNE
Oranżada Bolek i Lolek (0,33 l)

7 zł

Napoje gazowane (0,2 l)

6 zł

Pepsi, Mirinda, 7UP, Schweppes Tonic

Napoje gazowane (0,5 l)

9 zł

Pepsi Max, Pepsi, Mirinda, 7UP

Lipton Ice Tea (0,5 l)

7 zł

Sok owocowy Toma (0,2 l)

4 zł

jabłko, pomarańcza, czarna porzeczka, grapefruit

Sok owocowy Tymbark (0,3 l)

5 zł

jabłko, pomarańcza, czarna porzeczka

Napój owocowy Tymbark (0,5 l)

7 zł

Kubuś GO (0,33 l)

5 zł

Kubuś Waterrr (0,5 l)

6 zł

Woda mineralna (0,3 l)

4 zł

Woda mineralna (0,5 l)

5 zł

Napój energetyzujący (0,25 l)

9 zł

PIWO
Tyskie - beczka (0,5 l)

9 zł

Tyskie - beczka (0,3 l)

7 zł

Lech Premium (0,5 l)

10 zł

Redd's (0,4 l)

9 zł

Lech Free - piwo bezalkoholowe (0,33 l)

7 zł

PIWA REGIONALNE
Czarna Polewka

15 zł

STOUT

Pospolite Ruszenie - Browar Łańcut

14 zł

APA

Psze Pan - Browar Łańcut

13 zł

Weizen

Mityng - Browar Łańcut

15 zł

SESYJNE IPA

14 - stka - Browar Łańcut

14 zł

Lager

Rzeszowskie - Wielka - Browar Łańcut

15 zł

IPA

Rzeszowskie - Browar Łańcut

15 zł

Lager

Staropolskie Kultowe Malinowe i Miodowe

12 zł

DRINKI
Tequila Sunrise

22 zł

tequila silver, sok pomarańczowy, grenadyna

Sex on the Beach

21 zł

wódka, likier brzoskwiniowy, sok pomarańczowy, sok żurawinowy

Niebieski kamikadze (4x25ml)

18 zł

wódka, blue curacao, sok z cytryny

ALKOHOL
M A R T I N I (100 ml)

W Ó D K I (40 ml)

12 zł

Finlandnia

9 zł

Martini Bianco / Dry

Wyborowa

8 zł

W H I S K E Y (40 ml)

Soplica wiśniowa

8 zł

Jack Daniel's

16 zł

Johnnie Walker Black

19 zł

Johnnie Walker Red

13 zł

G I N (40 ml)
Segram's Gin

11 zł

R U M (40 ml)
Bacardi Black / Superior 12 zł

L I K I E R (40 ml)
Jagermaister

11 zł

ŻYCZYMY
SMACZNEGO!

