MENU
Restauracja otwarta w godzinach 14:00-21:00
Bar otwarty w godzinach 14:00-23:00

Przystawki zimne
 Tatar wołowy z pieczywem i tradycyjnymi dodatkami 100 g 35 zł
 Tatar z wędzonego łososia podany z kaparami, świeżym
ogórkiem, cytryną, koprem i pieczywem 100 g
35 zł
 Deska serów i wędlin podana z pieczywem 300 g
38 zł

Przystawki ciepłe
 Krewetki na maśle w sosie winnym z pomarańczą podane na
sałacie z grzankami 150 g
34 zł
 Placki ziemniaczane z sosem czosnkowym
i wędzonym łososiem lub kawiorem 300 g
28 zł

Zupy
 Rosół staropolski z makaronem 200 ml
10 zł
 Zupa pomidorowa z makaronem 200 ml
10 zł
 Krem z brokułów z grzanką czosnkową i kleksem jogurtowym
w towarzystwie prażonego słonecznika 200 ml
10 zł

Dania główne
 Filet z kaczki z gruszką i żurawiną 150-200 g
 Golonka zapiekana w piwie 300-450 g (Cena za 100 g)
 Złocisty schabowy 120-150 g
 Stek wołowy 200 g
 Filet z kurczaka faszerowany szynką parmeńską
i serem Camembert 140-160 g
 Polędwiczki wieprzowe w sosie miodowo-śliwkowowinnym z prażonymi migdałami 300 g
 Pierogi: z mięsem, z kapustą i grzybami lub ruskie (7 sztuk)

25 zł
11 zł
18 zł
35 zł
22 zł
29 zł
20 zł

Ryby
 Grillowany filet z łososia w towarzystwie warzyw
grillowanych z sosem maślano-cytrynowym
120-200 g (Cena za 100 g)

 Sandacz po mazursku 120-160 g (Cena za 100 g)
 Smażony filet z okonia 120-160 g (Cena za 100 g)
 Ryba zapiekana z warzywami pod beszamelem

120-150 g

21 zł
18 zł
18 zł
25 zł

Dodatki
 Puree ziemniaczane 150 g
 Ziemniaki z wody 150 g
 Frytki 150 g
 Ryż curry 150 g
 Kasza gryczana 150 g
 Ziemniaki zapiekane 150 g

8 zł
7 zł
7 zł
7 zł
7 zł
7 zł

Sałaty surówki
 Sałaka Cezar 250 g
 Sałatka Grecka 250 g
 Sałatka Caprese 250 g
 Bukiet surówek z warzyw sezonowych 100 g

25 zł
19 zł
20 zł
7 zł

Dania wegetariańskie
 Smażony ser panierowany 150 g
 Naleśniki ze szpinakiem 250 g
 Sałatka Solar - Tortellini z pomidorkami koktajlowymi,
mozzarellą i sosem ziołowym 250 g

18 zł
17 zł
23 zł

Makarony
 Tagiatelle w sosie serowym 250 g
 Penne z boczkiem wędzonym w sosie śmietanowym 250g

20 zł
20 zł

Desery
 Ciasto dnia 150 g
10 zł
 Przekładaniec jogurtowo-owocowy z bezami
250 g
11 zł
 Malinowa pokusa-lody waniliowe z gorącymi malinami 200 ml 12 zł

Menu dla dzieci
 Łupki chrupki- fileciki z kurczaka panierowane
w płatkach kukurydzianych, podane z frytkami
 Pierogi z jagodami 250 g
 Naleśniki z twarożkiem lub Nutellą 200 g

200 g

20 zł
15 zł
12 zł

Tortilla a`la Pizza
1. Solar
17 zł
(Tortilla, salami, suszone pomidory, papryczki chili, oliwki , ser żółty, sos
pomidorowy)
2. Margherita
12 zł
(Tortilla, ser żółty, mozzarella, bazylia, sos pomidorowy)
3. Hawajska
14 zł
(Tortilla, szynka, ananas, kukurydza, ser żółty, sos pomidorowy)
4.Gyros
17 zł
(Tortilla, mięso z kurczaka, papryka, cebula, ser żółty, sos pomidorowy)
5.Wegetariańska
17 zł
(Tortilla, świeże zioła, świeże warzywa: pomidory, papryka, cebula;
papryka chili, oliwki, ser żółty, sos pomidorowy)
6.Capricciosa
23 zł
(Tortilla, szynka parmeńska, karczochy, oliwki, pieczarki, kapary,
zielona, oliwki, ser żółty, sos pomidorowy)

