Godziny otwarcia i dostaw
Pon. / Sob. 10.00 - 24.00
Niedziela 11.00 - 24.00

Restauracja Kozak
ul. Reformacka 7
22-100 Chełm
tel. 82 56 555 65

Dostawa od 30 zł
na terenie miasta Chełm
W wymienione dni wolne od pracy dostawa
dodatkowo p³atna 5 z³
1 stycznia, 6 stycznia, Wielkanoc, Poniedzia³ek Wielkanocny, 1 maja, 3 maja,
Pierwszy Dzieñ Zielonych Swi¹tek, Bo¿e Cia³o, 15 sierpnia, 1 listopada, 11
listopada, 25 grudnia, 26 grudnia.

Drukarnia Kresowa
Nowy Świat 3, 502 522 634

Pizza

pieczona w piecu opalanym drewnem

Śniadania
Jajecznica

14,00 zł

3 jajka (na maśle, na szynce, na boczku),
pomidor, ogórek, masło, pieczywo

3 Jaja sadzone
na plastrach boczku z grilla
na plastrach boczku z grilla z cebulką
i pomidorem, mix sałat, sos vinaigrette

17,00 zł

Zestaw śniadaniowy

27,00 zł

24,00 zł

2 jaja na maśle, sadzone lub omlet, wędlina, twarożek, ser
żółty, liście sałaty, pomidor, konfitura, pieczywo, masło,
kawa lub herbata

opalanym drewnem
Pizza pieczona wnapiecu
cienkim cieście

standardowa o
/ 30 cm/familijna o
/ 45 cm

1.

Margherita

22,90/34,90 zł

sos pomidorowy, ser mozzarella

2.

Gustosa

25,90/37,90 zł

sos pomidorowy, ser mozzarella, boczek, czosnek

3.

Peperoni

27,90/39,90 zł

sos pomidorowy, ser mozzarella, salami, papryka
konserwowa peperoni, oliwki, pomidory

4.

Vezuvio

25,90/37,90 zł

sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka

5.

Caprese

26,90/38,90 zł

sos pomidorowy, ser mozzarella, podwójna szynka, pieczarki

6.

Vegetariana

26,90/38,90 zł

sos pomidorowy, ser mozzarella, pieczarki,
zielony groszek, kukurydza, papryka konserwowa, oliwki

7.

Diavola

26,90/38,90 zł

sos pomidorowy, ser mozzarella, salami, cebula lub pieczarki

8.

Bambiniola

26,90/38,90 zł

sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka lub kurczak, pieczarki,
kukurydza

9.

Tropikalna

26,90/38,90 zł

sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka lub kurczak, ananas,
kukurydza

10.

Quattro Stagioni

28,90/40,90 zł

sos pomidorowy, ser mozzarella, salami, szynka, pieczarki, oliwki

11.

Marinata

27,90/39,90 zł

sos pomidorowy, ser mozzarella, tuńczyk, cebula, groszek

12.

Occhio di bue

28,90/40,90 zł

sos pomidorowy, ser mozzarella, jajko, pieczarki,
papryka peperoni, salami, ogórek kwaszony

13.

Ferrara

31,00/43,00 zł

oliwa z oliwek, ser mozzarella, orzechy włoskie, ser gorgonzola,
gruszka, rukola

14.

Alla Popeye

29,90/41,90 zł

sos czosnkowy szefa, ser mozzarella, szpinak, śmietana,
ser feta, czosnek, jajko

15.

Fromaggi

30,90/42,90 zł

sos pomidorowy, ser mozzarella, ser pleśniowy i inne rodzaje sera

16.

Calabria

26,90/38,90 zł

sos pomidorowy, ser mozzarella,kurczak curry, papryka
peperoni, oliwki

17.

Del Pizzaiolo

26,90/38,90 zł

sos pomidorowy, ser mozzarella, boczek,
papryka peperoni, czosnek

18.

Alla Kozak

28,00/40,00 zł

sos pomidorowy, ser mozzarella, wieprzowina siekana,
pieczarki, cebula, papryka peperoni, czosnek

19.

Spodek

30,00 zł

podwójne ciasto, sos pomidorowy, ser mozzarella,
szynka, pieczarki, zielony groszek

standardowa o
/ 30 cm/familijna o
/ 45 cm

20.

Frutti di mare

33,00/45,00 zł

sos pomidorowy, ser mozzarella, pomidor, oliwki,
czosnek, natka pietruszki, owoce morza lub łosoś

21.

Alla Twardziel

26,90/38,90 zł

sos pomidorowy, ser mozzarella, boczek,
„twarde dodatki", pieprz czarny, sos Louisiana

22.

Bianca

26,90/38,90 zł

oliwa z oliwek, ser mozzarella, ser biały, szczypiorek,

23.

Cippole

26,90/38,90 zł

sos pomidorowy, ser mozzarella, boczek, szynka, cebula

24.

Pollo e broccoli

30,90/42,90 zł

sos czosnkowy szefa, ser mozzarella, kurczak, brokuł,
cebula, papryka słodka

25.

Chłopska

30,90/42,90 zł

sos chrzanowy, ser mozzarella, ogórek kwaszony,
czerwona cebula, papryka peperoni ostra, boczek,
kiełbasa swojska

26.

Prosciutto

32,90/44,90 zł

sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka parmeńska,
pieczarki, rukola

27.

Calzone - pieróg

32,00 zł

sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, pieczarki, karczochy

28.

Alla Gyros

29,00/40,00 zł

sos czosnkowy szefa, ser mozzarella, gyros,
siekany pomidor, zielona pietruszka

29.

Fantazja klienta

22,90/34,90 zł

+ cena dodatków

30.

Pizza z czekoladą

31,00/43,00 zł

sos z czarnej kawy, orzechy, czekolada, bita śmietana

31.

Placek pszenny

18,50/28,50 zł

oliwa z oliwek, cebula, rozmaryn, ser mozzarella

32.

Delicata

30,00/42,00 zł

oliwa z oliwek, ser mozzarella, mozzarella biała, pomidor,
oliwki, bazylia

33.

Carbonara

31,00/43,00 zł

sos carbonara, ser mozzarella, boczek, pieczarki, cebula
standardowa o
/ 30 cm/familijna o
/ 45 cm

Sosy na pizzę:
0 zł
pomidorowy, oliwa z oliwek, czosnkowy szefa
Warzywne:
5,00/6,00 zł
kukurydza, groszek, papryka peperoni ostra, papryka peperoni łagodna, papryka
słodka, oliwki zielone, oliwki czarne, kapary, karczochy, ogórek kwaszony,
pieczarki, szczypior, cebula, czosnek, pomidor, pietruszka, bazylia, rukola
szpinak, brokuł, pomidorki koktajlowe
7,00/8,00 zł
jajko
2,50/3,50 zł
Sery:
ser mozarella, ser biały (twaróg), mozarella biała, feta,
8,00 /10,00 zł
ser pleśniowy, Dar Blue, pleśniowy Brie,
12,00 /16,00 zł
Mięsne:
6,00 /9,00 zł
szynka, boczek, salami, siekane mięso wieprzowe, kurczak curry
Mięsne:
9,00/12,00 zł
gyros, szynka parmeńska, kiełbasa swojska
Owoce:
5,00 /6,00 zł
ananas, brzoskwinia
Owoce morza, ryby:
17,00 /22,00 zł
krewetki, małże, kalmary, ośmiorniczki, anchois, tuńczyk, łosoś
Sosy:
pomidorowy, czosnkowy, chili, ketchup
50 ml - 2,00 zł
sos Louisiana 51% Cayene, oliwa z oliwek
50 ml - 4 zł

do pizzy standardowej 1 sos pomidorowy gratis
do pizzy familijnej 2 sosy pomidorowe gratis

Zupy
Zupa dnia 300ml
Flaki wołowe 300 ml
Bogracz Węgierski 300 ml

7,00 zł
13,00 zł
13,00 zł

z wołowiny

Dania z wołowiny
Delikatna polędwica

55,00zł

wołowa 150 g na grzybach leśnych z pomidorem
grillowanym, gruba frytka

Dania z wieprzowiny
Polędwiczka

wieprzowa z grilla

32,00zł

w sosie serowym 150 g, ziemniaki opiekane,
zestaw surówek

Kotlet schabowy po polsku

31,00 zł

schabowy panierowany 200 g, kapusta zasmażana
z koperkiem i kminkiem, talarki ziemniaczane
z czosnkiem

Karkówka panierowana w pieprzu

30,00 zł

czosnek, talarki ziemniaczane, zestaw surówek

Stek z rusztu

30,00 zł

karkówka 150 g, placek pszenny, zestaw surówek

Placek po kozacku

30,00 zł

placek ziemniaczany, gulasz mięsno - warzywny, śmietana

Dania z drobiu
Pierś z kaczki grillowana

38,00 zł

sos wiśniowy, puree ziemniaczane aromatyzowane
gorczycą, bukiet sałat z vinaigrette

Pierś z kurczaka

29,00 zł

w cieście lub w panierce 150 g, frytki, zestaw surówek

Pierś z kurczaka

30,00 zł

nadziewana fetą i szpinakiem 150 g, sos z sera
pleśniowego, puree, mix sałat z vinaigrette

Pierś z kurczaka z rusztu

32,00 zł

z sosem borowikowym i makaronem tagliatelle, 150 g/200 g

Chrupiące Kurczaki

26,90 zł

3 kawałki kurczaka, frytki lub ziemniaki zapiekane,
zestaw surówek, sos czosnkowy

Chrupiące Kurczaki
4 kawałki kurczaka, frytki lub ziemniaki zapiekane,
zestaw surówek, sos czosnkowy

29,90 zł

Dania rybne

Pstrąg pieczony

36,00 zł

lub z patelni z masłem koperkowym, sezonowa sałatka,
ryż lub ziemniaki z wody, grilowana cytryna

Łosoś z grilla

42,00 zł

puree ziemniaczane, szpinak, jajko w koszulce

Dorsz z czosnkiem i tymiankiem

42,00 zł

sos śmietanowo-cebulowy, ryż z warzywami, mix sałat.

Makarony
makarony / makarony zapiekane

Tagliatelle

22,00/26,00 zł

z białym serem i boczkiem

Tagliatelle Bianco

22,00/26,00 zł

oliwa z oliwek, kapary solone, czosnek, peperoncino,
natka pietruszki, masło, parmezan

Spaghetti Bolognese

22,00/26,00 zł

pomidory, mięso wołowe, cebula, marchew, seler,
parmezan

Rigatoni Arabiata

22,00/26,00 zł

pomidory, boczek, chili, cebula, czosnek, zielona
pietruszka, parmezan

Penne z tuńczykiem

22,00/26,00 zł

tuńczyk, kapary, pomidory, cebulki marynowane, czosnek,
oliwki czarne, zielona pietruszka, parmezan

Tagliatelle z borowikami 24,00/27,00 zł
borowiki, pietruszka, cebula, czosnek, śmietanka,
parmezan

Spaghetti Carbonara

22,00/26,00 zł

śmietanka, bekon, jajko, czosnek, kapary,
zielona pietruszka, parmezan

Penne z kurczakiem

22,00/26,00 zł

kurczak, zielony groszek, czosnek, masło, śmietanka,
pietruszka, parmezan

Tagliatelle ze szpinakiem22,00/26,00 zł
szpinak, bekon, czosnek, smietanka, parmezan

Dodatki

Ziemniaki z wody 150g
Ziemniaki zapiekane 150 g
Frytki 150 g
Ryż 150 g
Placek pszenny
Zestaw surówek 200 g
Mizeria 150 g
Sałata ze śmietaną 150 g
Pomidory ze śmietaną 150 g
Ogórek kiszony 150 g

7,00 zł
7,00 zł
8,00 zł
7,00 zł
18,50 zł
8,00 zł
8,00 zł
8,00 zł
8,00 zł
8,00 zł

Warzywa z rusztu 150 g
Warzywa z wody 150 g
Pieczywo

10,00 zł
10,00 zł
4,00 zł

Sosy:
pomidorowy, czosnkowy, chili, ketchup
musztarda, chrzan

50 ml

2,00 zł

Przekąski
Przekąski zimne

Tatar z wołowiny

25,00 zł

wołowina, ogórek, cebula, żółtko, musztarda, masło

Śledź po chłopsku

17,00 zł

śledź, cebula, olej rzepakowy

Carpaccio chłopskie

26,00 zł

z marynowanej słoniny z sałatką cebulową i grzybami

Carpaccio z polędwicy wołowej

32,00 zł

na sałatce z selera i suszonych pomidorów,opruszone
płatkami parmezanu i czarnym pieprzem

Półmisek marynowanej słoniny

23,00 zł

z cebulką i czosnkiem

Deska

rozmaitości

34,00 zł

(informacja u kelnera)

Przekąski gorące
Chrust

21,00 zł

polędwiczki z kurczaka w cieście
naleśnikowym, sos czosnkowy, 150 g

Skrzydełka

21,00 zł

10 sztuk pikantnych skrzydełek, sos czosnkowy 300 g

Chrupiące kurczaki
12 kawałków kurczaka, sos czosnkowy, 1100 g

32,00 zł
44,00 zł

Półmisek kurczaków

50,00 zł

8 kawałków kurczaka, sos czosnkowy, 700 g

12 kawałków kurczaka, frytki,
sos czosnkowy 1100 g /150 g

Półmisek Szefa 1000 g

95,00 zł

mięsa pieczone i grillowane: wieprzowina, drób, ziemniaki
opiekane z cebulką marynowaną
(czas oczekiwania 40 min.)

sos czosnkowy, sos chili, ketchup 50ml

2,00 zł

1.

Sałatki
Sałatka Szefa

29,00 zł

sałaty różne, grillowany łosoś, pomidor, cebula czerwona,
sos vinaigrette

2. Kaczka

dziwaczka

33,00 zł

sałaty różne, grillowana pierś z kaczki, kiełki, pomidorki
koktajlowe, pomarańcza, orzechy prażone, ser dor blue,
sos malinowy vinaigrette

3. Gruszka

z granatem

25,90 zł

sałaty różne, pierś z grilla, gruszka, granat,
słonecznik prażony, ser dor blue, sos vinaigrette

4.

Grecka

25,90 zł

słata rzymska, pomidor, ogórek, oliwki czarne, ser feta,
cebula, papryka czerwona, oliwa z oliwek, oregano

5.

Zorba

25,90 zł

sałata masłowa, ser feta, pomidor, ogórek, papryka,
cebula czerwona, sos vinaigrette

6.

Cezar

25,00 zł

sałata rzymska, pierś kurczaka, pomidor, grzanki, płatki
parmezanu, sos majonezowy

7.

Śródziemnomorska

30,00 zł

sałata lodowa, szynka parmeńska, krewetki królewskie,
krewetki koktajlowe, pomidorki koktajlowe, natka
pietruszki, czosnek, sos francuski

8. Wiosenna

25,90 zł

mix sałat, tuńczyk lub szynka, pomidor, kukurydza, papryka,
ogórek, groszek, cebula czerwona, sos vinaigrette

9.

Sałatka z kurczakiem

25,90 zł

kapusta pekińska, grillowana pierś kurczaka, pieczarki,
pomidor, ogórek, ser, sos majonezowy

10.

Fitness

25,00 zł

sałaty różne, do wyboru szynka lub grillowana pierś
kurczaka, kiełki, seler naciowy, kukurydza, pomidor,
szczypiorek, sos jogurtowy

11.

Sałatka z kurczakiem

26,00 zł

i suszonymi pomidorami
sałata lodowa, pierś z kurczaka grillowana, suszone
pomidory, pestki dyni, prażony słonecznik, makaron, ser
feta, płatki parmezanu, sos vinaigrette

12.

Sałatka z grillowanym kozim serem

28,00 zł

sałaty różne, orzechy włoskie, grillowana gruszka,
grillowany kozi ser, pomidor koktajlowy, papryka
grillowana, sos vinaigrette balsamiczny

13.

Sałatka z grillowanym kurczakiem

26,00 zł

sałata lodowa, grillowany kurczak, ziemniaki, papryka
grillowana, czerwona cebula - krojona w kostkę,
pomidorki koktajlowe, sos ziołowy

Pieczywo i masełko w cenie sałatki. Sos do wyboru: vinaigrette,
malinowy vinaigrette, bazyliowy, majonezowy, jogurtowy, francuski,
vinaigrette balsamiczny, miodowo-musztardowy, oliwa z oliwek.

Desery

Desery

Naleśniki czekoladowe

26,00 zł

z mascarpone, owoce sezonowe, mus owocowy

Sernik
Szarlotka
Szarlotka

12,00 zł
10,00 zł
16,00 z

z lodami i bitą śmietaną

Lody bakaliowy puchar

17,00 zł

3 gałki lodów, bakalie, bita śmietana, sos czekoladowy

Lody owocowy puchar

17,00 zł

3 gałki lodów, kawałki owoców, bita śmietana,
sos owocowy

Sonata lodowa

17,00 zł

3 gałki lodów, adwokat, bita śmietana,
sos czekoladowy

Lody bambino

13,00 zł

1 gałka lodów, gumisiowe żelki owocowe,
bita śmietana, sos bajeczny

Kawy
Espresso małe
Espresso duże
Espresso doppio
Kawa biała

5,00 zł
5,00 zł
9,00 zł
9,00 zł

z dodatkiem spienionego mleka

Cappuccino

9,00 zł

z dodatkiem spienionego mleka i czekolady

Latte

12,00 zł

espresso, duża ilość spienionego mleka

Latte Macchiato

12,00 zł

espresso, duża ilość spienionego mleka

Espresso conpanna

10,50 zł

małe espresso, bita śmietana

Espresso adwokat

13,00 zł

małe espresso, adwokat, bita śmietana

Kawa mrożona
Gorąca czekolada mała

15,00 zł
12,00 zł

czekolada, spienione mleko, bita śmietana

Gorąca czekolada duża

16,00 zł

czekolada, spienione mleko, bita śmietana

Mleko do kawy
Bita śmietana
Gałka lodów

1,00 zł
4,00 zł
4,00 zł

Herbaty
podawane w dzbanku

LIPTON

7,00 zł

Yellow label, earl grey, zielona miętowa, miętowa, owoce leśne, dzika róża, zielona herbata,
karmelowa, cytrynowa

Herbata

15,00 zł

z dodatkiem miodu i rumu

CZERWONE
Pu-erh Exotic

9,00 zł

herbata Pu-erh, kandyzowane kawałki papai, aromaty, szafran

Pu-erh Blue City

9,00 zł

chińska Pu-erh z dodatkiem kwiatów pomarańczy, płatków róży
i bławatka o poziomkowo - cytrynowym aromacie

CZARNE
Five o'clock

9,00 zł

mieszanka herbat indyjskich; typowa południowa, najlepiej smakuje z niewielką ilością mleka

Rosyjska karawana

9,00 zł

mieszanka herbat pochodzących z Chin i Indii
o delikatnym aromacie i lekko dymnym posmaku

Gruzińska

9,00 zł

mieszanka herbat chińskich i cejlońskich dająca ciemnobrązowy napar
o wyczuwalnej goryczce

Czekolada Karmel

9,00 zł

herbata czarna liściasta, kawałki czekolady, kawałki karmelu, ziarno kakaowca

ZIELONE
Sencha exotic

9,00 zł

bardzo aromatyczna herbata o wspaniałym aromacie kwiatów i owoców tropikalnych
z dodatkiem płatków słonecznika, bławatka i róży

Menthos Gunpowder

9,00 zł

herbata Gunpowder z dodatkiem listków mięty o wspaniałym orzeźwiającym aromacie

Kantońska wiśnia

9,00 zł

zielona herbata liściasta, hibiskus, cząstki wiśni, płatki i pączki róży, kandyzowane kawałki
ananasa, skórka pomarańczy.

AROMATYZOWANE
Blue moon

9,00 zł

czarna herbata z płatkami bławatka i egzotycznego aromatu

Hiszpańska mandarynka

9,00 zł

herbata chińska, o wspaniałym aromacie mandarynki z dodatkiem
skórki pomarańczowej, płatków róży i kwiatków słonecznika

Irish cream

9,00 zł

herbata chińska o zapachu irlandzkiej whisky z dodatkiem łupków kakaowca i cynamonu

Maharani

9,00 zł

kompozycja zielonej i czarnej chińskiej herbaty z dodatkiem płatków ostu,
kandyzowanych owoców papai i o wyjątkowym cytrusowym aromacie

OWOCOWE
Truskawka &malina

9,00 zł

hibiskus, kawałki jabłek, czarny bez, płatki róży, liofilizowane maliny i truskawki

Słońce Kalabrii

9,00 zł

kawałki kandyzowanego ananasa i papai, cząstki jabłek, rodzynki, skórka pomarańczy, płaki
krokosza, róży i słonecznika

Rum & Wiśnia
kandyzowane wiśnie, rodzynki, hibiskus

9,00 zł

Napoje
Sok ze świeżych owoców lub warzyw sez.
pomarańczowy 0,2l/0,4l
grejpfrutowy
0,2l/0,4l

8,00 / 14,00 zł
9,00 / 16,00 zł

Soki
jabłkowy
pomarańczowy
grejpfrutowy
porzeczkowy
bananowy
multiwitamina
pomidorowy

0,25 l / 5,00 zł
0,4 l / 8,00 zł
1 l / 16,00 zł

Coca Cola
Fanta, Sprite
Sprite

0,25 l / 5,00 zł
0,4 l / 8,00 zł
0,85 l / 16,00 zł

mojito bezalkoholowe

0,4l / 17,00 zł

Napoje puszkowe i butelka:
Coca Cola
Cola zero

0,33 l / 7,00 zł
0,5 l / 9,00 zł

Napoje butelkowe:
Woda Kropla Beskidu 0,5 l

6,00 zł

gazowana i niegazowana

Fuze Tea - herbatka 0,5 l

9,00zł

brzoskwinia, cytryna,

Burn 0,2 l

12,00 zł

napój energetyczny

Piwo
Beczkowe:
Perła Chmielowa 0,3 l / 0,5 l
Zwierzyniec 0,3 l / 0,5 l
sok do piwa

7,00 / 8,00 zł
7,50 / 8,50 zł
1,00 zł

Butelkowe:
Perła 0,5 l

9,00 zł

Chmielowa, Export, Mocna, Miodowa, Zwierzynieckie

Jagiełło 0,5 l (piwo regionalne)

10,00 zł

Chmielak, Nałęczowskie ciemne, Lager, Vienna Lager, Pilsner

Piwo bezalkoholowe

0,3 l / 9,00 zł

(Lech Free)

Piwo bezalkoholowe

0,5 l / 9,00 zł

(Karmi)

Piwo grzane

0,5 l / 12,00 zł

sok, goździki, cynamon, pomarańcza

Piwo grzane

0,5 l / 14,00 zł

miód, goździki, cynamon, pomarańcza

Piwo grzane Firmowe

0,5 l / 22,00 zł

miód, goździki, cytryna, pomarańcza, cynamon, rum

Wino grzane 200 ml
miód,goździki,cytryna,cynamon

17,00 zł

Alkohole
Finlandia Vodka

2.5/4/50 cl

5,50/8,50/85 zł

2.5/4/50 cl

4,50/6,50/65 zł
4,50/6,50/65 zł
4,50/6,50/65 zł
4,50/6,50/65 zł
4,50/6,50/65 zł
4 cl 16,00 zł
4 cl 18,00 zł
4 cl 16,00 zł
4 cl
13,00 zł
4 cl
15,00 zł
4 cl
4 cl 24,00 zł
4 cl 16,00 zł
4 cl 15,00 zł

biała, żurawinowa, grapefruit

Wyborowa
Gorzka żołądkowa
Soplica
Żubrówka
Krupnik
WHISKEY - Ballantines
WHISKEY - Jack Daniel`s
WHISKEY - Johny Walker
BRANDY - Stock'84
TEQUILA - Sauza Silver
KONIAK - Hennessy
GIN - Lubuski
JAGERMEISTER

2.5/4/50 cl
2.5/4/50 cl
2.5/4/50 cl
2.5/4/50 cl

Drinki alkoholowe
Gin & Tonic 150 ml
Szarlotka

15,00 zł
15,00 zł

żubrówka, sok jabłkowy, jabłko -150 ml

Zachód Słońca

17,00 zł

wódka, grenadina, sok grejpfrutowy, grejpfrut - 150 ml

Green Line

20,00 zł

wódka żołądkowa gorzka, sok z cytryny, sok ananasowy,
sprite, świeży ogórek - 150 ml

Kozacki
150 ml
kruszony lód, wódka, syrop czcinowy, sok z cytryny

22 zł

Lodołamacz

150 ml 27 zł
kruszony lód, wódka, rum, grenadina, sok z cytryny, syrop
truskawkowy

Mojito

22,00 zł

rum, sprite, limonka, cukier trzcinowy, mięta -150 ml

Drinki bezalkoholowe
Mojito

400 ml
kruszony lód, sprite, limonka, cukier trzcinowy, mięta

17 zł

Orange-blue

17 zł

400 ml
kruszony lód, sok pomarańczowy, syrop wanilii, sok z
cytryny, syrop blue curacao

Karta Win
dostępna u kelnera

Chełm, ul. 11 Listopada 2

tel. 82 565 39 39

www.hotellwow-chelm.pl
www.facebook.com/Hotel-i-Restauracja-LWÓW

Chełm, ul. Hrubieszowska 37

tel. 82 564 88 92
www.hotel.chelm.pl

Drukarnia Kresowa
Nowy Świat 3, 502 522 634
druk offsetowy, wielkoformatowy, reklama zewnętrzna

tel. 82 56 555 65
ul. Reformacka 7
22-100 Chełm
www.kozak.chelm.pl

