OTWARTE
PN-PT:
12:00 DO 19:00
SOB-NIE: 12:00 DO 20:00
UL. POZIOMKOWA 2
OSÓWIEC K/ BYDGOSZCZY
86-014 SICIENKO

+48 504-288-978
kontakt@uHolosia.pl
www.uHolosia.pl
www.facebook.pl/uHolosia

U HOŁOSIA

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Przystawki
Sałatka caprese

14 zł

Pomidory, mozzarella, oliwa z bazylią podawana z pysznym, chrupiącym pieczywem

Panierowany camembert z sosem wiśniowym

13 zł

Pyszny francuski ser w chrupiącej otoczce

Sałatka wiosenna
Sałatka z rukolą, kurczakiem na chrupko oraz sosem czosnkowym

16 zł

U HOŁOSIA
Zupy
Zupa dnia

4 zł

Każdego dnia Szef kuchni poleca inną zupę, a w niedzielę rosół

Zupa pomidorowa

6 zł

Rozgrzewający przysmak podawany z makaronem

Żurek kujawski

8 zł

Staropolski aromatyczny przysmak podawany z jajkiem i białą kiełbasą

Grzybowa

8 zł

Pyszna zupa na bazie podgrzybków, pieczarek i kurek

Coś na mały apetyt
Risotto z kurczakiem i warzywami

12 zł

Specjalność kuchni włoskiej bazująca na podsmażanym ryżu z kurczakiem

Risotto wegetariańskie

12 zł

Kuchnia włoska w wersji wegetariańskiej z polskimi warzywami

Dla dzieci
Kotlecik słoneczny podawany z frytkami i surówką firmową

12 zł

U HOŁOSIA
Dania główne
Kotlet schabowy panierowany

18 zł

(frytki, surówka firmowa)

Kotlet De’Volaille

20 zł

(ziemniaki pieczone, warzywa gotowane)

Pieczeń z karkówki w sosie własnym

22 zł

NOWOŚĆ!

(ziemniaki pieczone, buraczki)

Golonka bez kości, peklowana
Schab pieczony
w ziołach
w sosie pieprzowym
(ziemniaki
pieczone,
kapusta zasmażana)

100g – 10 zł
dodatki – 8 zł

22 zł

(ziemniaki pieczone, buraczki)

Zrazik “Oleńki”

22 zł

(ryż, warzywa gotowane)

Roladki drobiowe z porem w sosie śmietanowym

22 zł

(ryż, warzywa gotowane)

Roladki wieprzowe w sosie grzybowym

22 zł

(ziemniaki pieczone, buraczki)

Schab pieczony w ziołach w sosie pieprzowym

26 zł

NOWOŚĆ!

(ziemniaki pieczone, buraczki)

Grillowane polędwiczki z kurczaka marynowane w miodzie i chili 26 zł
(kuleczki ziemniaczane, sałata lodowa z sosem czosnkowym)

Schab pieczony w ziołach w sosie pieprzowym

22 zł

(ziemniaki pieczone, buraczki)

Schab pieczony w ziołach w sosie pieprzowym
(ziemniaki pieczone, buraczki)

22 zł

U HOŁOSIA
Dania główne
Polędwiczki wieprzowe w sosie kaparowym

28 zł

NOWOŚĆ!

(ziemniaki pieczone, warzywa gotowane)

Danie FIT – pierś z kurczaka faszerowana szpinakiem w
sosie pomidorowym

29 zł

(ryż, warzywa gotowane)

Morszczuk w chrupiącej panierce

19 zł

(frytki, surówka firmowa)

Pstrąg smażony z masłem czosnkowo-koperkowym

28 zł

NOWOŚĆ!

(frytki, warzywa na parze)

Grillowany stek z łososia w sosie cytrynowo-ziołowym

38 zł

(kuleczki ziemniaczane, sałata lodowa z miodowym dressingiem)

Dodatki do potraw
Ziemniaki pieczone

4 zł

Frytki

4 zł

Ryż

4 zł

Warzywa gotowane

4 zł

Surówka firmowa

4 zł

Buraczki

4 zł

Ogórki kiszone

4 zł

U HOŁOSIA
Desery
Lody z gorącymi malinami

8 zł

Wyśmienite waniliowe lody podawane na rozgrzanych malinach. Najlepiej
smakują od razu po podaniu!

Szarlotka na gorąco z lodami

8 zł

Tradycyjne ciasto przygotowywane według domowego przepisu z dużą
ilością jabłek

Słodki naleśnik

8 zł

NOWOŚĆ!

Naleśnik podawany z musem jabłkowym, nutą czekolady i bitą śmietaną

Gofry 2 sztuki
– z cukrem pudrem

6 zł

– z bitą śmietaną

8 zł

– z bitą śmietaną i musem malinowym

10 zł

U HOŁOSIA
Napoje zimne
Gazowane

3,5 zł

(Pepsi, Mirinda, 7UP, Tonic Schwepps,
Schweppes Bitter Lemon – 200ml)

Niegazowane

3 zł

(Sok pomarańczowy, jabłkowy, z czarnej porzeczki,
grejpfrutowy, pomidorowy – 200ml)

Woda

2,5 zł

(niegazowana, gazowana – 200ml)

Napoje gorące
Kawa z ekspresu

5 zł

Kawa po turecku

5 zł

Herbata

5 zł

(różne smaki)

U HOŁOSIA
Piwa
Żywiec – 300m

4,5 zł

Żywiec – 500ml

5,5 zł

Żywiec niskoalkoholowy (butelka) – 330ml

4,5 zł

Heineken (butelka) – 500ml

6 zł

Desperados (butelka) – 400ml

6 zł

Warka (butelka) – 500ml

5 zł

Kujawiak (butelka) – 500ml

4,5 zł

Alkohole
Wino – 100ml

6 zł

(białe, czerwone)

Wódka Wyborowa – 40ml

6 zł

Wódka Finlandia – 40ml

8 zł

Whisky Johnny Walker Red Label – 40ml

8 zł

Whisky Grants – 40ml

8 zł

Whiskey Jack Daniels – 40ml

10 zł

Tequilla Jose Cuervo – 40ml

8 zł

Gin Lubuski – 40ml

7 zł

