Menu
Restauracyjne
Zapraszamy codziennie
w godzinach od 10.00 do 21.00

Kassandra
Restauracja& Hotel

www.restauracja-kassandra.com.pl

Lunch
Serwujemy codziennie
od poniedziałku do piątku
w godzinach:
12.00 – 18.00

Cena zestawu: 20,00 zł
Codziennie nowy – dwudaniowy zestaw
inspirowany polską kuchnią.
O szczegóły i menu lunchu pytaj w restauracji
lub pod numerem telefonu
518 693 795

Dowóz przy zamówieniach powyżej 20 zł na terenie Wrześni
i najbliższych okolic ( do 5 km) gratis!

Zapraszamy !
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Dania na wcześniejsze zamówienie
Zamówienia prosimy składać z trzydniowym wyprzedzeniem.
Istnieje możliwość wybrania dodatkowych dodatków i surówek, ale
również ustalenia indywidualnego menu według Państwa upodobań, czy na
potrzebę Państwa imprezy okolicznościowej.

Kaczka zapiekana z jabłkami i żurawiną (ok. 8 porcji)

120,00 zł

Indyk pieczony z farszem (ok. 15 porcji)

220,00 zł

Szynka wieprzowa pieczona w całości, podawana z sosem tatarskim
(ok. 4 kg)
350,00 zł
Udziec staropolski – szynka z kością i skórą, pieczona w ziołach.
(ok. 25 porcji)
350,00 zł
Prosie faszerowane nadzieniem (ok. 20-30 kg)
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750,00 zł

W restauracji Kassandra stawiamy na jakość i naturalność składników.
Wszystkie mięsa przyrządzamy bezpośrednio po zamówieniu.
Wszystkie bułki, pizze, pity wypiekamy własnoręcznie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą kartą dań
i życzymy Państwu smacznego!

Przystawki zimne:
Bruschetta z pomidorami i bazylią (3 szt.)

8,00 zł

Caprese (włoski przekładaniec z mozzarelli i pomidorów)

8,00 zł

Marynowane śledzie pod śmietaną

10,00 zł

Plater wędlin i serów, świeżo wypiekane pieczywo, masło

12,00 zł

Przystawki ciepłe:
Pieczywo czosnkowe z serem (4 szt.)

5,00 zł

Pieczywo czosnkowe z serem i salami (4 szt.)

6,00 zł

Złociste naleśniki faszerowane szpinakiem i prażonymi migdałami
12,00 zł
Wątróbka drobiowa z kozim serem, podawana na liściach sałaty
z suszonymi pomidorami i prażonymi pestkami dyni
16,00 zł
Koktajlowe krewetki (200 g) w oliwie z czosnkiem, świeżo wypiekane
pieczywo
19,00 zł

Zupy:
Rosół z domowym makaronem

5,00 zł

Krem pomidorowy z grzankami i bazylią

6,00 zł

Hiszpańska, pikantna zupa z kurczakiem i papryką

7,00 zł

Krem pieczarkowy z groszkiem ptysiowym

7,00 zł

Flaczki ze świeżym pieczywem

7,00 zł

Staropolski żurek na zakwasie, z jajkiem i kiełbasą

7,00 zł
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Sałaty:
Do wszystkich sałatek podajemy świeżo wypiekane pieczywo.

Sałatka z grillowanym kurczakiem (sałata, rukola, grillowany kurczak,
pomidory, papryka, krążki cebuli, prażone pestki dyni
i słonecznika, sos vinegrette)

16,00 zł

Sałatka z tuńczykiem (sałata, tuńczyk, pomidory, ogórki, oliwki, cebula,
kukurydza, jajko, sos majonezowy)
15,00 zł
Sałatka serowa (sałata, rukola, grillowany kozi ser, prażone pestki dyni i
słonecznika, kawałki ananasa i winogrona)
19,00 zł

Dania z drobiu:
Filet z kurczaka w złocistej panierce, gotowane ziemniaki, zestaw
surówek
19,00 zł
Kotlet De’ volaille z frytkami i grillowanymi warzywami

19,00 zł

Grillowane fileciki z kurczaka przekładane grillowanymi pomidorami,
podawane z ryżem i sałatką z sezonowych warzyw
21,00 zł
Roladki z kurczaka nadziewane mozzarellą i suszonymi pomidorami,
kluseczki Gnocchi, sos serowy, mix warzyw
21,00 zł
Strogonow z piersi z kurczaka, podawany z ryżem

21,00 zł

Dania z wieprzowiny:
Kotlet „Kassandra” (panierowany kotlet schabowy faszerowany
szynką i serem z dodatkiem ogórka kiszonego, papryki, pieczarek)
podawany z frytkami i zestawem surówek
22,00 zł
Kotlet schabowy z kostką podawany z gotowanymi ziemniakami
i zasmażaną kapustą
20,00 zł
Pieczona karkówka podawana z ziemniaczanymi kluseczkami, sosem
grzybowym i gotowanymi warzywami (czas oczekiwania do 50
minut)
22,00 zł
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Żeberka po staropolsku podawane z opiekanymi ziemniakami
i bukietem surówek (czas oczekiwania do 55 minut)
23,00 zł
Golonka gotowana, kapusta zasmażana, pieczywo, musztarda, chrzan
20,00 zł
Kawałki polędwicy wieprzowej w sosie myśliwskim podawane
z plackami ziemniaczanymi
25,00 zł
Roladki z karkówki faszerowane boczkiem, ogórkiem kiszonym
i cebulą, sos pieczeniowy, ziemniaki gotowane, warzywa
25,00 zł

Dania z ryb i owoców morza:
Filet z dorsza sauté (ok. 500 g) podawany z sosem serowo –
cebulowym, frytki, gotowane warzywa
26,00 zł
Pstrąg pieczony z pieca (ok. 500 g), serwowany na puree z zielonego
groszku, opiekane ziemniaki
28,00 zł
Krewetki (200 g) w sosie maślanym z czosnkiem, podawane
z pieczywem, mixem sałat z pomidorami i papryką
30,00 zł

Dania dziecięce:
Frytki z ketchupem

4,00 zł

Makaron w sosie pomidorowym

7,00 zł

Makaron z kurczakiem z sosem pomidorowym

8,50 zł

Kurczak w złocistej panierce z frytkami i marchewką

10,00 zł

Nuggetsy z kurczaka z ziemniakami i delikatną surówką

10,00 zł

Pasta:
(Porcje makaronów wynoszą 400 g)

Spaghetti Bolognese (spaghetti w sosie bolońskim z mięsem mielonym)
12,00 zł
Penne Broccoli (rurki w sosie śmietanowym z brokułami, zapiekane
z serem)
16,00 zł
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Penne ai Funghi (rurki w sosie śmietanowo – pieczarkowym
z kurczakiem)
17,00 zł
Tagliatelle In una Manzo (wstążki makaronu w kremowym sosie
pieprzowym z wieprzowiną i pieczarkami)
25,00 zł
Lasagne Alla Bolognese (lasagne, sos pomidorowo – beszamelowy
z dodatkiem mięsa mielonego
18,00 zł

Pizza:
Do każdej pizzy dodajemy sos pomidorowy lub sos czosnkowy.

Dostępne rozmiary pizzy:
Margerita (sos pomidorowy, ser mozzarella)

 30 cm / 50 cm
13,00 zł /18,00 zł

Funghi (sos pomidorowy, ser mozzarella, pieczarki) 14,00 zł /20,00 zł
Prosciutto (sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka)16,00 zł /26,00 zł
Salami (sos pomidorowy, ser mozzarella, salami)

16,00 zł / 26,00 zł

Capriciosa (sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, pieczarki)
18,00 zł / 28,00 zł
Bolognese (sos pomidorowy, ser mozzarella, sos Bolognese, szynka,
pieczarki, cebula)
18,00 zł / 28,00 zł
Hawaii (sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, ananas)
17,00 zł /27,00 zł
Tonno (sos pomidorowy, ser mozzarella, tuńczyk, oliwki, cebula, natka
pietruszki)
19,00 zł /29,00 zł
Vegetariana (sos pomidorowy, ser mozzarella, brokuły, papryka,
cebula, pieczarki, oliwki, kukurydza)
17,00 zł /27,00 zł
Diavola (sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, pepperoni, cebula,
pieczarki)
18,00 zł /28,00 zł
Formaggio (sos pomidorowy, cztery rodzaje serów, rukola)
20,00 zł /31,00 zł
Kebab (sos pomidorowy, ser mozzarella, kebab, cebula, kapusta
pekińska, ogórek, pomidor)
20,00 zł /30,00 zł
Cassandre (sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, kiełbasa, bekon,
kebab)
22,00 zł /32,00 zł
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Dodatki do pizzy:
warzywne
szynka
salami
mięso kebab
tuńczyk
ser
sosy (czosnkowy, koktajlowy, ketchup, pomidorowy ostry)

2,50 zł
4,50 zł
4,50 zł
5,00 zł
4,00 zł
3,50 zł
2,00 zł

Burgery:
Wszystkie burgery podajemy w zestawie z frytkami, sałatką i sosem czosnkowym.

Classicburger (200 g wołowiny, cebula, sałata lodowa, ogórek
konserwowy, pomidor, sos majonezowy, sos barbecue)
22,00 zł
Baconburger (200 g wołowiny, bekon, cebula, sałata lodowa, ogórek
konserwowy, pomidor, sos majonezowy, sos barbecue)
23,00 zł
Chesseburger (200 g wołowiny, ser Cheddar, cebula, sałata lodowa,
ogórek konserwowy, pomidor, sos majonezowy, sos barbecue) 23,00 zł

Dania typu Fast food:
Tortilla drobiowa w cieście (kebab drobiowy, świeże warzywa, sosy)
13,00 zł
Tortilla z panierowanym kurczakiem (mięso drobiowe w panierce,
świeże warzywa, sosy)

14,00 zł

Tortilla wegetariańska (surówki, świeże warzywa, sosy)

11,00 zł

Kebab drobiowy „na talerzu” z frytkami i bukietem surówek, bułka
pita, sosy: pomidorowy, czosnkowy
19,00 zł
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Pierogi:
Podawane po 9 sztuk.

Pierogi ruskie polane masełkiem

10,00 zł

Pierogi z mięsem okraszone boczkiem i cebulką

11,00 zł

Pierogi z kapustą i grzybami okraszone cebulką

11,00 zł

Pierogi z owocami polane śmietanką

10,00 zł

Śniadania:
(Serwujemy codziennie od godziny 10.00 do godziny 12.00)

Jajecznica na maśle z 3 jaj, świeże pieczywo, masło

6,00 zł

Jajecznica na szynce z 3 jaj, świeże pieczywo, masło

7,00 zł

Jajka sadzone z boczkiem (2 szt.), świeże pieczywo, masło

7,00 zł

Omlet z szynką i pieczarkami z 3 jaj, świeże pieczywo, masło

8,00 zł

Omlet na słodko, z owocami i bitą śmietaną

8,50 zł

Kiełbasa smażona z cebulką (2 szt.), świeże pieczywo, masło

10,00 zł

Talerz wędlin i serów, twarożek, pomidor z ogórkiem, dżem
(świeże pieczywo, masło)

13,00 zł

Dodatki:
Frytki

4,00 zł

Talarki

5,00 zł

Ziemniaki gotowane

4,00 zł

Krokiety ziemniaczane

5,50 zł

Ryż curry

4,50 zł

Kopytka

4,00 zł

Zestaw surówek

5,50 zł

Kapusta kwaszona zasmażana

5,50 zł
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Dżem, miód
Ketchup, musztarda, majonez
Sos czosnkowy, sos ostry, sos pomidorowy

3,00 zł
1,00 zł
2,00 zł

Desery:
Lekki deser z musli, prażonymi płatkami migdałów, owocami,
jogurtem naturalnym i czekoladą
12,00 zł
Puchar lodów (3 kulki lodów, sałatka owocowa, bita śmietana,
polewa czekoladowa)
13,00 zł
Naleśniki na słodko, z lodami i bitą śmietaną

14,00 zł

Czekoladowy fondant z kulką lodów waniliowych

17,00 zł

Napoje gorące
Kawy:
Espresso

4,00 zł

Kawa czarna mała

5,00 zł

Kawa czarna duża

6,00 zł

Kawa biała mała

6,00 zł

Kawa biała duża

7,00 zł

Cappuccino

7,00 zł

Latte Macchiato

8,00 zł

Frappe Latte

8,00 zł

Herbaty:
Herbata czarna

4,00 zł

Herbata czarna z cytryną

4,50 zł

Herbata zielona

4,00 zł

Herbaty smakowe

4,00 zł

Herbata z rumem

7,00 zł

Herbata mrożona

8,00 zł
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Napoje zimne:
Woda niegazowana
0,2 l

3,00 zł

0,5 l

5,00 zł

Woda gazowana
0,2 l
0,5 l

3,00 zł
5,00 zł

Pepsi, Coca cola, Mirinda, Fanta, Ice Tea
0,2 l
0,5 l

4,00 zł
6,00 zł

Sok (pomarańczowy, grejpfrutowy, jabłkowy, czarna porzeczka)
0,2 l
0,5 l

4,00 zł
6,00 zł

Soki świeżo wyciskane:
Sok pomarańczowy (300 ml)

12,00 zł

Sok grejpfrutowy (300 ml)

12,00 zł

Sok pomarańczowo – grejpfrutowy (300 ml)

12,00 zł

Koktajl z owoców sezonowych

10,00 zł

Piwa:
Lech Pils 0,5 l

7,00 zł

Lech Premium 0,5 l

7,00 zł

Tyskie 0,5 l

7,00 zł

Żubr 0,5 l

6,00 zł

Miłosław 0,5 l

8,00 zł

Fortuna 0,5 l

8,00 zł

Cydr jabłkowy 0,33 l

6,00 zł

Grzane piwo 0,5 l

8,00 zł

Sok malinowy

0,50 zł
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Alkohole:
Absolut (40 ml)

6,00 zł

Bols (40 ml)

6,00 zł

Żubrówka (40 ml)

7,00 zł

Finlandia (40 ml)

8,00 zł

Ballantine’s (40 ml)

10,00 zł

Jack Daniels (40 ml)

14,00 zł

Rum Bacardi (40 ml)

12,00 zł

Gin Gordon’s (40 ml)

12,00 zł

Tequila (40 ml)

12,00 zł

Drinki:
Wściekły pies (wódka, tabasco, grenadine)

7,00 zł

Godmother (wódka, likier Amaretto)

10,00 zł

Black Russian (wódka, likier kawowy)

10,00 zł

White Russian (wódka, likier kawowy, śmietanka)

11,00 zł

Screwdriver (wódka, sok pomarańczowy, sok cytrynowy)

15,00 zł

Sex on the Beach (wódka, likier kokosowy, likier brzoskwiniowy, sok
pomarańczowy, sok z czerwonej porzeczki)
17,00 zł
Tequila Sunrise (tequila, sok pomarańczowy, grenadine)

15,00 zł

Mohito (rum, syrop cukrowy, woda gazowana, limonka, cukier
trzcinowy)
16,00 zł
Godfather (whisky, likier Amaretto)

16,00 zł

Gin z tonikiem

15,00 zł
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