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PRZYSTAWKI ZIMNE/COLD APPETIZERS

Marynowany śledź z sałatką ziemniaczaną, spaghetti z pieczonego buraka
z jajkiem sadzonym

18,00

Marinated herring with potato salad, roasted beetroot spaghetti and fried egg

Tatar z łososia z avocado, czarnuszką, czerwoną cebulą i kozim serem

29,00

Salmon tartar with avocado, black cumin, red onion and goat's cheese

Tradycyjny tatar wołowy z marynowanymi grzybami

26,00

Traditional beef tartar with marinated mushrooms

Avangardowe carpaccio z marynowanej słoniny z wędzonym serem

12,00

Avant-garde carpaccio of marinated pork fat with with smoked cheese

PRZYSTAWKI GORĄCE/ HOT APPETIZERS

Avangardowy suflet z kaszanki pod puree ziemniaczanym z marynowaną cebulą
i z palonym tymiankiem

24,00

Avant-garde black pudding soufflé served with mashed potatoes, marinated onions and roasted thyme

Grasica z leśnymi grzybami na pajdzie razowego chleba

35,00

Thymus with forest mushrooms on a wholemeal bread crumb

ZUPY/SOUPS

Avangardowy rosół z rozmarynowym aromatem

15,00

Avant-garde broth with rosemary aroma

Żurek na zakwasie z kurkami, chrzanową śmietaną i tartym majerankiem

19,00

Sour barley soup with chanterelles and horseradish cream with grated marjoram

Flaki po warszawsku

19,00

Warsaw’s tripe

SAŁATY/SALADS

Sałatka z serem korycińskim, pieczonym burakiem, orzechami, szparagami
z jabłkowym sosem winegret

26,00

Salad with Korycino cheese, roasted beetroot, nuts, asparagus and an apple vinaigrette dressing

Sałatka z dzikim ryżem, pieczonym rostbefem i ananasem
Wild rice salad with roast beef and pineapple
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DANIA GŁÓWNE/MAIN COURSES

Pierś z kurczaka sous – vide z imbirową marchewką i gryczanymi placuszkami
z sosem orzechowym

47,00

Sous- vide chicken breast with ginger carrot, buckwheat pancakes and nut sauce

Pieczona kaczka z konfiturą jabłkowo – morelową z sosem pomarańczowym
z kardamonem i tymiankowymi kopytkami

56,00

Roasted duck with apple and apricot jam, orange sauce with cardamom and thyme potato dumplings

Żeberka wieprzowe duszone w kwasie chlebowym z bekonowym pęczotto
z maślanymi karotkami

47,00

Pork ribs stewed in bread acid with bacon pęczotto and buttered carots

Schab – bekon z kością sous – vide z gąszczem jabłkowym, pieczonym
ziemniakiem z rzodkiewkowym gzikiem

38,00

Sous - vide pork loin - bacon with bone, apple tart, baked potato and radish gzikiem

Sztukamięs (mostek wołowy) w jusie na nitkach warzywnych z grubymi frytkami

48,00

Piece of beef (beef brisket) in jus on vegetable threads with thickly fries

Sandacz marynowany w burakach z duszonymi porami i grillowanym
ziemniakiem

54,00

Pikeperch marinated in beetroots with stewed pores and grilled potato

Avangardowy filet ze świeżej ryby w sosie z szyjek rakowych z risotto
waniliowo – czosnkowym ze szparagami

52,00

Fresh fish Avant-garde fillet in a crayfish sauce with vanilla-garlic risotto with asparagus

DESERY/DESSERTS

Deser lodowy

15,00

Deser Szefa kuchni

19,00

Świeże truskawki sabayon

22,00

Avangardowa kawa BACZEWSKI z ajerkoniakiem

19,00

Kawa mrożona z gałką lodów waniliowych

15,00

Ice cream dessert
Chef ‘s Dessert

Fresh strawberry sabayon

Avant-garde BACZEWSKI coffee with eggnog
Iced coffee with a scoop of vanilla ice cream

Wybór kaw

9,00-14,00

Selection of coffees

Herbaty do wyboru

10,00-16,00

Selection of flavored teas
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www.restauracja-avangarda-warszawa.pl
Restauracja.Avangarda.Warszawa
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/RestauracjaAvangardaWarszawa

Zapraszamy na:

Dancingi

KOMEDIA

W AVANGARDZIE

Teatr

od Kuchni

w Małej Ziemiańskiej

Kolacje Teatralne

Brunche niedzielne

Stała Scena
w Warszawie

www.krakowski-teatr-komedia.pl
krakowski.teatr.komedia

/KrakowskiTeatrKomedia
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