WWW.PILSNERPUB.PL

RESTAURACJA

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Rynek 8
Restauracja: +48 790 521 747
pilsnerpub@pilsnerpub.pl

Polub nas na FB!

Codziennie dodajemy nowe
danie dnia oraz różne promocje

POLECAMY DANIE DNIA!
ZUPA + DANIE GŁÓWNE
serwowane od godziny 12:30

+ SHOT PIWNY GRATIS!
Danie dnia jest wydawane do wyczerpania.

PRZYSTAWKI
1. BRUSCHETTA (3 szt.)

14,90 zł

6. PODPŁOMYK WEGE

18,90 zł

sos, ser, pomidor, rukola, oliwki

z mozzarellą w plastrach, pomidorami, czarnymi
oliwkami, bazylią, granat z płatkami chilli

7. PODPŁOMYK WYPASIONY

2. DESKA SERÓW

sos, ser, salami, pomidor, cebula, rukola, oliwki,
ser gorgonzola, prażone pestki z dyni i słonecznika

SMAŻONYCH

mała – 22,90 zł
duża – 32,90 zł

z koszyczkiem frytek i sosami
3. BUŁECZKI Z PIECA

18,90 zł

ser, kurczak, brokuły, pieczarki, sos czosnkowy
4. BUŁECZKI Z PIECA

18,90 zł

ser, szynka, brokuły, sos czosnkowy
5. PODPŁOMYK TRADYCYJNY

sos, ser, szynka, cebula, pieczarki

18,90 zł

8. OSCYPEK Z GRILLA (2 szt.)

21,90 zł
14,90 zł

podawane z żurawiną
9. PALUCHY Z SEREM Z PIECA

13,90 zł

z sosem czosnkowym
10. PIECZYWO CZOSNKOWE (4 szt.) 13,90 zł
11. KREWETKI TYGRYSIE

na maśle czosnkowym z grzankami

36,90 zł

Wszystkie zamówienia realizowane są przy stoliku

/pilsner.pub

SAŁATKI
1. SZEFA

ZUPY
29,90 zł

ZUPA DNIA 8,90 zł

mix sałat, grillowany kurczak, pomidorki koktajlowe,
ser pleśniowy, oscypek, prażone pestki
dyni i słonecznika, sos bazyliowy, grzanki
2. GRECKA

zapytaj kelnera o zupę dnia

27,90 zł

sałata lodowa, oliwki, ogórek, pomidor, papryka,
cebula, ser feta, sos winegret, świeża bazylia, grzanki
3. Z

KOZIM SEREM

27,90 zł

rukola, kozi ser, burak marynowany,
prażone migdały, delikatny dresing
4. GYROS

27,90 zł

GRILLOWANĄ
POLĘDWICZKĄ WIEPRZOWĄ

27,90 zł

grillowana polędwiczka wieprzowa, rukola, pomarańcza,
grillowane pomidorki koktajlowe, kiełki, kostki grzanek,
sos balsamiczny
6. AUSTRALIJSKA

8,90 zł

2. POMIDOROWA

10,90 zł

z makaronem lub ryżem
3. CZOSNKOWA

mix sałat, pomidory, grillowane polędwiczki wieprzowe,
ogórek zielony, czerwona cebula, sos czosnkowy
5. Z

1. ROSÓŁ Z KURY
z makaronem

28,90 zł

12,90 zł

z grzankami
4. ŻUREK

ŚLĄSKI
z białą kiełbasą i jajkiem

14,90 zł

5. BARSZCZ CZERWONY
z krokietem lub uszkami

13,90 zł

6. KREM

14,90 zł

Z PODGRZYBKÓW
z grzankami lub makaronem

sałata lodowa, kurczak, papryka, cebula, pomidor, ogórek
zielony, kukurydza, sos czosnkowy, słodki sos chilli, grzanki
7. GÓRALSKA

27,90 zł

sałata lodowa, grillowany kurczak, rukola, pomidory
koktajlowe, kiełki, czerwona cebula, ogórek zielony,
papryka, oscypek, sos bazyliowy, grzanki
8. ŁOSOSIOWA

29,90 zł

sałata lodowa, łosoś wędzony, rukola, parmezan,
sezam, pomidor, ogórek zielony, papryka,
winogrona, pestki dyni, grzanki
9. KREWETKOWA

44,90 zł

sałata lodowa, krewetki tygrysie, pomidor, ogórek
zielony, cebula, prażone pestki dyni i słonecznika,
sos cezar, ser grana padano, grzanki

6. POLĘDWICZKI
7. KOTLET

DANIA GŁÓWNE
1. POLIKI

WOŁOWE
WOŁOWA
WIEPRZOWY

42,90 zł
37,90 zł
32,90 zł

w bułce tartej i parmezanie, frytki/ziemniaki, surówka
4. POLĘDWICZKI

Z SEREM GORGONZOLA

39,90 zł

zawijane szynką parmeńską, frytki, surówka
5. POLĘDWICZKI Z PODGRZYBKAMI 33,90

na plackach ziemniaczanych z sosem z podgrzybków

32,90 zł

8. PIERŚ

kluski śląskie, kapusta czerwona
3. SZNYCEL

DE VOLAILLE

frytki, surówka

w sosie chrzanowym z ziemniakami i surówką
2. ROLADA

GRILLOWANE 32,90 zł

z talarkami, gotowanymi warzywami

zł

Z KURCZAKA ZE SZPINAKIEM
/Z SUSZONYMI POMIDORAMI
32,90 zł

zapieczona serem mozzarellą,
ziemniakami/frytkami, surówką
9. KOTLET SCHABOWY / DROBIOWY
gotowane ziemniaki, surówka

29,90 zł

10. PLACEK

32,90 zł

PO WĘGIERSKU

z ogórkiem kiszonym, surówką
11. PLACEK

ZIEMNIACZANY

28,90 zł

z sosem z podgrzybków
12. NALEŚNIK

NA OSTRO

26,90 zł

sałata lodowa, ser, grillowany kurczak, pomidor,
ogórek, cebula, papryka, kukurydza, sos tabasco

DANIA CZESKIE
1. POLEWKA

DLA DZIECI

CZOSNKOWA

13,90 zł

z grzankami
2. KRĄŻKI

1. ROSÓŁ

Z MAKARONEM

6,90 zł

porcja dla dzieci ½

CEBULOWE

13,90 zł

3. SMAŻONY

HERMELIN

27,90 zł

w placku ziemniaczanym z sosem czosnkowym
4. KNEDLIKI

Z GULASZEM

32,90 zł

z ogórkiem kiszonym
5. SMAŻONY

2. MINI

PIZZA MARGHARITA

3. SPAGHETTI

SER

4. FILECIKI

27,90 zł

18,90 zł

NA SŁODKO

32,90 zł
NA KNEDLIKACH 33,90 zł

w sosie chrzanowym lub z zielonego pieprzu
z ogórkiem kiszonym

MAKARONY
1. PENNE

Z KURCZAKIEM

29,90 zł

pieczywo lub ziemniaki, chrzan,
musztarda, kapusta zasmażana

28,90 zł

kurczak, kukurydza, brokuł,
pomidorki koktajlowe, sos śmietanowy
2. TAGLIATELLE

GOLONKO

18,90 zł

z bitą śmietaną, owocami, sosem malinowym

6. BRAMBORAK

PO CZESKU

NUGGETS

5. NALEŚNIKI

kotlet schabowy w placku ziemniaczanym
z sosem tatarskim i kapustą zasmażaną
7. POLĘDWICZKI

18,90 zł

napoli/ bolognese z parmezanem ½ porcji
frytki, surówka lub kluski z sosem

z sosem tatarskim, frytkami, surówką

8. PIECZONE

18,90 zł

z kurczakiem

w cieście piwnym

ZE SZPINAKIEM 27,90 zł

kurczak, sos szpinakowy, ser feta
3. TAGLIATELLE

Z KURCZAKIEM 28,90 zł

sos grzybowy, parmezan
4. TAGLIATELLE

Z KREWETKAMI39,90 zł

czarny makaron tagliatelle, krewetki, cukinia, czosnek,
ser grana padano, pietruszka, sos z oliwy i białego wina
5. SPAGHETTI NAPOLI / BOLOGNESE

26,90 zł

z parmezanem

PIEROGI
1. RUSKIE (8szt.)
gotowane, smażone z okrasą

19,90 zł

2. Z

19,90 zł

MIĘSEM (8szt.)

gotowane, smażone z okrasą
3. Z

KAPUSTĄ I GRZYBAMI (8szt.) 19,90 zł

4. SEZONOWE

DODATKI

1. ŁOSOŚ

Z GRILLA W ZIOŁACH

42,90 zł

z masłem czosnkowym, frytki, surówka

gotowane, smażone z okrasą

1. Ziemniaki gotowane
2. Kluski śląskie
3. Frytki / talarki
4. Ryż
5. Ryż z warzywami
6. Warzywa gotowane

RYBY

19,90 zł
7,90 zł
9,90 zł
9,90 zł
7,90 zł
9,90 zł
9,90 zł

2. ŁOSOŚ

W SOSIE GRZYBOWYM 44,90 zł

3. PSTRĄG

Z PIECA

33,90 zł

w ziołach/z masełkiem, frytki, surówka

7. Warzywa smażone
na maśle czosnkowym 10,90 zł
8. Marchew z jabłkiem 7,90 zł
9. Buraczki
7,90 zł
10. Kapusta zasmażana 7,90 zł
11. Zestaw surówek
7,90 zł

12. Kapusta czerwona
13. Mizeria
14. Sos z podgrzybków
15. Sos tzatziki
16. Sos czosnkowy/ketchup

7,90 zł
8,90 zł
9,90 zł
9,90 zł

majonez/musztarda/chrzan 3,50 zł

ZAPIEKAŃCE
1. ZAPIEKANIEC

BURGERY
27,90 zł

z makaronem, serem, kurczakiem, brokułami,
sosem beszamelowym / serowym/ szpinakowym
2. ZAPIEKANIEC

29,90 zł

z makaronem, serem, kurczakiem,
sosem śmietanowo- grzybowym
3. ZAPIEKANIEC

28,90 zł

z ziemniakami, serem, boczkiem,
cebulą, sosem serowym
4. ZAPIEKANIEC

28,90 zł

z ryżem, serem, kurczakiem, cebulą,
brokułem, pieczarkami, sosem czosnkowym

2. BURGER

BECON

27,90 zł
27,90 zł

KOZI

4. BURGER

27,90 zł

JALAPENO

5. BURGER

3. CALZONE

27,90 zł

sos, ser, kurczak, brokuły

28,90 zł

27,90 zł

100% wołowiny, sos jalapeno, pomidor, cebula,
ogórek kiszony, sos majonezowo-musztardowy
smażony ser halloumi, pomidor,
ogórek, rukola, sos bazyliowy

CALZONE

27,90 zł

100% wołowiny, pomidor, ogórek konserwowy,
becon, jajko sadzone, czerwona cebula,
sos majonezowo- musztardowy

sos, ser, szynka, cebula, boczek

4. TWOJE

22,90 zł

100% wołowiny, mix sałat, czerwona cebula,
pomidor, ogórek konserwowy,
sos majonezowo-musztardowy

100% wołowiny, roszpunka, marynowany burak,
ser kozi, ogórek konserwowy, czerwona cebula,
majonez, ketchup

sos, ser, szpinak, kurczak, ser feta
2. CALZONE

KLASYCZNY
/ CHEESBURGER

3. BURGER

CALZONES
1. CALZONE

1. BURGER

100% wołowiny

HALLOUMI - WEGE

22,90 zł

FRYTKI STEKOWE - 9,90 zł

sos, ser, + 3 dowolne składniki

DESERY

PIZZA
1. MARGHARITA

Poproś obsługę o kartę deserów.
Desery serwujemy z naszej kawiarni
32cm

45cm

21,90 zł

29,90 zł

23,90 zł

31,90 zł

sos, ser, oregano
2. ITALIANA

sos pomidorowy, mozzarella plastry, świeża bazylia
3. ROMA

26,90 zł

37,90 zł

12. WIOSENNA

27,90 zł

sos, ser, kurczak, brokuły, kukurydza

13. KILLER

4. WERONA

ostry sos, ser, kiełbasa, szynka, boczek,
papryka, cebula

29,90 zł

39,90 zł

29,90 zł

sos serowy, kurczak, brokuły, pomidory
koktajlowe, papryka, kukurydza

14. PARMEŃSKA

5. PEPERONI

sos, ser, szynka parmeńska, rukola,
grana padano, pomidorki koktajlowe

27,90 zł

38,90 zł

sos, ser, papryka, peperoni, salami
6. CAPRICIOSA

26,90 zł

37,90 zł

sos, ser, szynka,pieczarki, cebula
7. MONTAGNA

29,90 zł

39,90 zł

sos, ser, oscypek, szynka parmeńska, pomidorki koktajl.
8. WIEJSKA

27,90 zł

38,90 zł

15. PIZZA

GYROS

33,90 zł
29,90 zł

16. PIZZA

Z PESTO
I RUKOLĄ

31,90 zł

sos, ser, pesto z suszonych pomidorów,
orzeszki pini, kapary, rukola

9. TEKSAŃSKA

17. TWOJA

27,90 zł

38,90 zł

10. CZTERY

SERY

29,90 zł

39,90 zł

PIZZA

DODATKI DO PIZZY

11. WEGETARIAŃSKA

Ser, wędliny, kurczak, warzywa

sos, ser, pieczarki, brokuły, rukola,
ser camembert, pomidorki koktajlowe

39,90 zł

42,90 zł
39,90 zł
41,90 zł

22,90 zł 29,90 zł

sos, ser

sos, ser gorgonzola, parmezan, camembert, mozzarella

29,90 zł

39,90 zł

sos, ser, gyros, pieczarki, czerwona cebula,
ogórki konserwowe

sos, ser, szynka, boczek, pieczarki, cebula, kukurydza
sos, ser, kurczak w sosie bbq, czerwona cebula, pieczarki

38,90 zł

sos, ser, kurczak, sałata, ogórek zielony,
pomidor, kukurydza, sos czosnkowy

32cm

45cm

3,90 zł

5,90 zł

Sos do pizzy (pomidorowy, czosnkowy, bbq)

3,50 zł

