
MENU

RESTAURACJA 19
godz. 8:00-11:00 przekąski na wynos

Kanapka szkolna                                                                            10,00 zł

bułka typu paluch, masło, sałata, ser , szynka, 

pomidor, ogórek ,sos tysiąca wysp, sos ogrodowy

Kanapka z tuńczykiem 17,00 zł 

ciabatta, masło, tuńczyk konserwowy, sałata lodowa,

ogórek, czerwona cebula, majonez 

Panini chicken kebab 19,00 zł 

bułka pszenno-żytnia, oryginalnie cięty kebab, pieczona cebulka,

cebula, ogórek, sos BBQ 

Hot Dog z parówką                                                                      10,00 zł

bułka typu HOT DOG pszenna, parówka wieprzowa,

ketchup, musztarda

Ciasto dnia                                                                                      10,00 zł

godz. 12:00 – 19:00

Sałatka greenkeepera 33,00 zł

mix sałat szlachetnych, filet z kurczaka 120g, pomidor, ogórek, grzanki, 

sezam, ziarna słonecznika,  płatki migdałów, kiełki mix, sos tysiąca wysp

Sałatka z tuńczykiem                                                                      28,00 zł

mix sałat szlachetnych , tuńczyk konserwowy, jajko gotowane, oliwki, 

czerwona cebula, ogórek konserwowy, sos ogrodowy, sos tysiąca wysp

Sałatka z krewetkami 38,00 zł 

mix sałat szlachetnych, tygrysie krewetki, ogórek, oliwki, 

cytryna, sos koperkowo-czosnkowy 

Hamburger 19 hole                                                                    29,00 zł

bułka hamburger, wołowina 150g, ogórek konserwowy, 

czerwona cebula, sałata lodowa, ser cheddar, majonez

Burger z szarpaną wieprzowiną 35,00 zł 

ciabatta, karkówka wolno duszona w konfiturze z białej cebuli, 

ogórek konserwowy, sos BBQ 

Burger Kalinowe Pola 35,00zł 

ciabatta, kotlet schabowy, ogórek konserwowy, ser żółty, 

sałata lodowa, majonez 

Pizza19 hole 40 cm 35,00 zł 

Pizza19 hole 30 cm 29,00 zł 

ciasto drożdżowe, sos pomidorowy, mozzarella, 

3 składniki do wyboru: salami, szynka, pieczarki, bekon, 

papryka, jalapeno, cebula prażona

Nuggetsy z frytkami 23,00 zł

filet z kurczaka 150g, frytki 100g,  panierka z mąki kukurydzianej, 

ketchup

Frytki z ketchupem                                                                          8,00 zł

frytki 100g, ketchup

GORĄCE I ZIMNE NAPOJE 

Kawa  150ml                          10,00 zł

Herbata  Richmont 200ml     12,00 zł

Zimne napoje 250ml               8,00 zł

Zimne napoje 500ml             10,00 zł

Woda 500ml                             5,00 zł

Napój izotoniczny 500ml      10,00 zł

Energetyk 250ml                   15,00 zł

Piwo bezalkoholowe 0,5 l

Żywiec 10,00 zł 

Warka Radler 12,00 zł 

Heineken 10,00 zł 

Piwo 0,5 l

Heineken 12,00 zł 

Żywiec 12,00 zł 

Żywiec Porter 14,00 zł 

Żywiec Belgijskie 12,00 zł 

Wódka

Nemiroff 100ml 19,00 zł 

Nemiroff orange 50 ml 15,00 zł 

Likier 

Contreu 50 ml 15,00 zł 

Whisky

Grand's 0,7 l 140,00 zł 

Glenfiddich 0,7 l 225,00 zł 

Burbon

Wild Turkey 0,7l                  120,00 zł 


