Z mąki i wody

Menu
Przystawki
Babka ziemniaczana ze swojskim
boczkiem z sosem z wędzonej śliwki

18 zł

Tatar z wędzonego leszcza

22 zł

Carpaccio z pieczonego buraka z lokalnym
kozim serem, rukolą i ziołowym pesto
własnej roboty

18 zł

Zupy
Krem z buraka i pomarańczy z chrustem
z pora, serem z solanki
Żur na zakwasie ze swojską kiełbasą
i podawany z jajem

12 zł

12 zł

Pierogi z kaszą gryczaną, szpinakiem
i lokalnym serem kozim

4 szt
18 zł

Pierogi z szarpaną wieprzowiną z lodami
z sera wędzonego, jus warzywny

4 szt
18 zł

Pierogi ruskie z wędzonym serem

4 szt
18 zł

Makaron z kurkami oraz serem bursztyn

22 zł

Dania Główne
Polędwiczki wieprzowe w sosie
28 zł
grzybowym, kopytka, buraki karmelizowane
Pierś z kurczaka z puree, pieczone
marchewki, pieczarki na maśle

24 zł

Swojska biała kiełbasa z puree z bobu
w sosie chrzanowym z cebulą

18 zł

Filet ze szczupaka w sosie z pora i jabłka,
soczewica czarna, grillowane sezonowe
grzyby marynowana marchewka
i rzodkiewka

42 zł

Sałaty

Pstrąg smażony z talarkami, surówka z pora 34 zł

Mieszane sałaty w oleju szczypiorkowym
z pieczonym kurczakiem lub tofu,
truskawkami, arbuzem, ogórkiem
zielonym, pomidorami w sosie z białej
czekolady i chrzanu

Desery

Mieszane sałaty z lokalnymi serami kozimi
i marynowanymi warzywami sezonowymi

22 zł

Domowe ciasto

8 zł

Tiramisu

12 zł

Chia z musem owocowym

12 zł

22 zł

@Krokodyl-Mielno

Promocja "Check in"
Zamelduj się na Facebooku w naszej restauracji, pokaż kelnerce
na Facebooku
zameldowanie na telefonie i odbierz słodki poczęstunek :)

Menu Dziecięce
Zupy
Rosół babci z kluseczkami
120 ml

Literkowa zupa
Pomidorowa, 120 ml

Dania główne
6 zł

6 zł

To co krokodylki lubią najbardziej
Nuggetsy 150 g, frytki 100 g,
surówka z marchewki i jabłka 80 g

Tęczowe danie
Kolorowy makaron 150 g,
warzywa z sosem 150 g

18 zł

12 zł

Desery
Krokodylkowe naleśniki
z twarogiem i czekoladą
2 szt.
Owocowe uszka Kłapouszka
Pierogi z owocami 4 szt.

12 zł

14 zł

Kroko wybiera się właśnie
na przyjęcie urodzinowe!
Pokoloruj obrazek i narysuj prezent, który wręczy
swojemu przyjacielowi Dylkowi.

O nie! Kroko znowu zapomniał
drogę do jeziora.
Pomóż Kroko i przeprowadź go przez labirynt,
aby mógł popływać w jeziorze.

