Restauracja „Stare Kino” zaprasza Państwa do czerpania radości z jedzenia.
Zainspirowani przepisami kuchni polskiej zebranych i ułożonych
przez Jadwigę Izdebską w 1903 roku, pragniemy ze wszystkich sił odtworzyć
smaki kuchni przedwojennej.
Dzięki staraniom wielu ludzi, którzy dostarczają nam produkty
do przygotowania naszego menu, powstała niniejsza karta dań.
Idąc za słowami autorki: „sztuka gotowania polega na zręczności, uwadze,
cierpliwości i na bardzo wrażliwym na wszystkie przyprawy języku”,
pragniemy gotować dla każdego, kto lubi jeść, trochę na tym się zna,
acz najbardziej dla tych którzy kochają o tym mówić.
Jednocześnie wierzymy, że przygotowane przez nas dania będą służyły
komunikacji, a nie przeszkadzały w rozmowie.
Zapraszamy:
Poniedziałek 12.00 – 20.00
wtorek – czwartek 11.00 – 21.00
piątek – sobota 11.00 – 23.00
niedziela 12.00 – 21.00

Lunch serwujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 12.00 – 15.00
w cenie 20 zł

Wszystko przygotowujemy na bieżąco, dlatego tez czas oczekiwania zależy
od ilości gości, czasami może dochodzić do 45 min.
Świeżych produktów nie magazynujemy, więc czasami zdarza się,
że czegoś zabraknie.

*Przy zamówieniach powyżej 6 osób doliczamy 10% serwisu.

Rezerwacje: tel. 22 881 82 85, 514 036 608
e-mail: biuro@starekinomilanowek.pl
fb: starekinomilanowek

PRZYSTAWKA
Tatar z głowy polędwicy wołowej - 32 zł
podany z dodatkiem marynowanych borowików,
kwaszonych ogórków, szalotki, żółtkiem
oraz pieczywem i masłem

Pasztet z czterech rodzajów mięs – 19 zł
deska pasztetów: z żurawiną i morelą, z prawdziwkami,
z orzechami włoskimi i migdałami,
podane z winną żurawiną oraz pieczywem i masłem

Winne krewetki tygrysie – 29 zł
z czosnkiem, podane na rukoli

Buef strogonoff z polędwicy wołowej – 35 zł
z prawdziwkami, cebulą, pomidorami, flambirowanym koniakiem

SAŁATY
Cezar – 25 zł
grillowany zagrodowy kurczak marynowany w zsiadłym mleku, sałata rzymska,
pomidory, sos z dodatkiem sardeli oraz grzanki czosnkowe

Z kaczką wolno pieczoną – 28 zł
świeżo rwane sałaty, sos żurawinowy, pieczone jabłka, jajo w koszulce

DANIA WEGETARIAŃSKIE
ZUPY
Duet krem -15 zł
pół z pieczonych pomidorów i pół z białych warzyw

Krem z pomidorów -15 zł
z pieczonych pomidorów z mozzarellą i oliwą bazyliową

Krem z białych warzyw -15 zł
z pieczonych warzyw z oliwą truflową i prażonymi pestkami

SAŁATY
Grecka – 28 zł
papryka kolorowa, ogórek, pomidor, czerwona cebula, oliwki, pomidor,
dresing
Wersja wegetariańska: z serem feta
Wersja wegańska: z wędzonym tofu

DANIA GŁÓWNE
Papardelle z grzybami - 30 zł
(makaron papardelle szeroki, czosnek, cebula, podgrzybki, tymianek)

Kotlety z buraka – 28 zł
z dodatkiem ziemniaka i gotowanej czerwonej cebuli, serwowane z sosem
chrzanowym, rukolą, pomidorkami cherry i prażonym słonecznikiem

ZUPY
Rosół staropolski – 12 zł
z makaronem ręcznie robionym i żółtkiem

Rosół z kołdunami – 17 zł
z mięsa polędwicy wołowej

Duet krem - 15 zł
pół z pieczonych pomidorów i pół z białych warzyw

Barszcz wołyński - 15 zł
z kapustą, kawałkami wołowiny i kwaśną śmietaną

DANIA GŁÓWNE
Schabowy z kością – 32 zł
marynowany w mleku, cebuli i czosnku z ziemniakami z wody
i młodą kapustą na słoninie.

Kotlety cielęce duszone w maśle – 39 zł
z puree ziemniaczanym z kwaśną śmietaną, marchewką duszoną
w białym winie

Zrazy wołowe – 45 zł
z kluskami śląskimi i miodową modrą kapustą duszoną z szalotką i rodzynkami

Kaczka pieczona – 45 zł
pół kaczki luzowanej, serwowanej z jabłkami i żurawiną duszoną na winie,
młodymi ziemniakami smażonymi na klarowanym maśle
oraz puree z buraków.

RYBY
Miętus z patelni – 37 zł
podany z winnym masłem, ze smażonymi ziemniakami, kwaszoną kapustą,
jabłkiem i szalotką.

Sandacz smażony podany z winnym masłem – 41 zł
puree chrzanowe, kwaszona kapusta z jabłkiem i szalotką

Sandacz z rakami po kardynalsku – 45 zł
smażony sandacz serwowany z sosem z szyjek rakowych z dodatkiem
pomidorów i parmezanu podany z lanymi kluskami
oraz tartym jabłkiem z selerem naciowym i chrzanem

Okoń zapiekany w śmietanie – 43 zł
w towarzystwie młodych ziemniaków oraz duszonej marchewki
w białym winie

DLA DZIECI
Rosołek z domowym makaronem – 8 zł
natka pietruszki podawana na życzenie

Zupa pomidorowa na cielęcinie – 8 zł
z domowej roboty lanymi kluseczkami

Nugettsy z kurczaka zagrodowego– 15 zł
nugettsy w panierce, frytki ręcznie krojone,
marchewka z brzoskwinią i jabłkiem

Paluszki rybne z miętusa -19 zł
w panierce, frytki ręcznie krojone, marchewka z brzoskwinią i jabłkiem

Pulpeciki cielęce – 20 zł
w sosie pomidorowym z ziemniaczkami

SOKI WYCISKANE
Pomarańcza – 12 zł
Grejpfrut – 12 zł
Pomarańczowo-Grejpfrutowy – 12 zł

NAPOJE ORZEŹWIAJĄCE
Lemoniada czarny bez – 12 zł
Lemoniada arbuzowa – 12 zł
Herbata mrożona – 12 zł
Karafka lemoniady 1l – 20 zł

KOKTAJLE OWOCOWO - WARZYWNE
(bezglutenowe, wegańskie, bez cukru)

Zielona witalność – 15 zł
(kiwi, banan, szpinak, ananas)

Zielona energia – 15 zł
(ogórek, jabłko, zielona pietruszka, cytryna)

NAPOJE
Coca – cola – 5 zł
Coca – cola zero – 5 zł
Sprite – 5 zł
Tonic – 5 zł
Sok cappy – 5 zł
• pomarańczowy
• jabłkowy
• multiwitamina
Woda niegazowana Kropla Delice - 5 zł
Woda gazowana Kropla Delice – 5 zł
Woda w karafce 1l – 9 zł

HERBATA
(napary sporządzane z liści i pędów herbaty)

10 zł/dzbanek

English breakfast
(herbata czarna)

Earl grey
(z bergamotką)

Zielona
(łącząca smak Ameryki Południowej ze smakiem Azji)

Kaktusowa
(kaktusy, kwiaty dziewanny, kandyzowane kawałki owoców, mango oraz mangostan)

Jaśminowa
(mieszanka herbaty zielonej Assam i Sencha z kwiatami jaśminu)

Kropla szczęścia
(biała herbata o tropikalnym smaku Acai, mango, ananasów, czerwonej porzeczki, hibiskusa, róży)

Źródło mądrości
(mieszanka herbaty białej i zielonej o smaku cytrynowym z liczi, kwiatami herbacianymi, płatkami piwonii)

Kaktusowa
(kaktusy, kwiaty dziewanny, kandyzowane kawałki owoców, mango oraz mangostan)

Wiśnie w rumie
(herbata owocowa z kawałków owoców i suszu owocowego)

HERBATA ROZGRZEWAJĄCA
Zimowa – 12 zł
(czarna herbata z pomarańczami, goździkami, imbirem, cynamonem, jabłkiem, cytryną)

Capitan Morgan – 16 zł
(herbata czarna + 40 ml rumu)

KAWA
Espresso - 6 zł
(mocna kawa z gęstą orzechowo-brązową cremą)

Espresso doppio – 8 zł
(podwójne espresso)

Americano – 9 zł
(espresso przedłużone gorącą wodą)

Cappuccino – 9 zł
(espresso i spienione mleko)

Macchiato – 7 zł
(espresso splamione mlekiem)

Latte – 11 zł
(duża ilość mleka z pojedynczym espresso)

Flat white – 10 zł
(podwójne espresso z niewielką ilością mleka)

KAWY SMAKOWE I MROŻONE
Malinowe espresso – 10 zł
(espresso z gałką sorbetu malinowego)

Krówkowe latte – 12 zł
(latte na bazie krówek z Milanówka)

Frappe – 13 zł
(mrożona kawa na bazie espresso z mlekiem i kostkami lodu)

Frappe smakowe – 15 zł
(mrożona kawa na bazie espresso z mlekiem, kostkami lodu oraz gałką lodów)

Mazagran – 12 zł
(czarna kawa z cytrusami z dodatkiem syropu cukrowego i kostek lodu))

Baileys coffee – 16 zł
(czrna kawa z dodatkiem likieru baileys)

PIWA
Kozel Lezak lany 0,3 l – 6 zł
Kozel Lezak lany 0,5 l – 8 zł
Kozel Cerny 0,5 l – 8 zł
Książęce IPA 0,5 l – 10 zł
Książęce Pszeniczne 0,5 l – 12 zł
Pilsner Urquell 0,5 l – 12 zł
Lech Pils 0,5 l – 10 zł
Lech bezalkoholowy 0,3 l – 7 zł
Lech bezalkoholowy smakowy 0,3 l – 7 zł
Captain Jack 0,5 l – 10 zł
*Syrop malinowy – 1 zł

PRZEKĄSKI DO PIWA
Frytki – 15 zł
ręcznie krojone podane w brytfance

Krążki cebulowe – 19 zł
podane z sosem czosnkowym

Przekąska dla dwóch osób – 40 zł
nugettsy, krążki cebulowe, panierowane paluszki serowe, chipsy rybne,
łódeczki ziemniaczane, dwa sosy: czosnkowy i BBQ

ALKOHOLE
Wyborowa 40 ml – 8 zł
Smirnoff Black 40 ml – 10 zł
Smirnoff Espresso Coffee 40 ml – 10 zł
Nalewka Soplica 40 ml – 8 zł
(malinowa, pigwowa, wiśniowai)

Johnnie Walker Red Label 40 ml – 10 zł
Johnnie Walker Black Label 40 ml – 16 zł
Johnnie Walker Blander’s Batch 40 ml – 14 zł
Jack Daniels 40 ml – 16 zł
Bulleit Bourbon 40 ml – 16 zł
Captain Morgan biały rum 40 ml – 12 zł
Captain Morgan spice gold 40 ml – 12 zł
Captain Morgan dark 40 ml – 12 zł
Gin Gordon’s 40 ml – 12 zł
Bailey’s 40 ml – 12 zł

DRINKI
Mohito – 19 zł
(40 ml rumu, woda gazowana, syrop trzcinowy, mięta, limonka)

Pink Lemoniade – 19 zł
(40 ml Pink Gin Gordon’s, sprite, truskawki)

Pink & Tonic – 19 zł
(40 ml Pink Gin Gordon’s, tonic, truskawki)

Cuba Libre – 19 zł
(40 ml Capitan Morgan rum, limonka, cola)

Long Island – 26 zł
(20 ml smirnoff, 20 ml gin Gordon’s, 20 ml rum Capitan Morgan white, 20 ml Tequila white, cola, cytryna)

Johnnie & Sprite – 19 zł
(40 ml Johnnie Walker Red Label, sprite, sok z limonki)

Jabłkowy Johnnie – 19 zł
(40 ml Johnnie Walker Blender’s Batch Red Finish z klarowanym sokiem jabłkowym podany na lodzie)

Johnnie Sour – 20 zł
(40 ml Johnnie Walker Black Label z syropem cukrowym i sokiem z cytryny podany na lodzie)

DESERY
(ciasta, desery i wszelkie słodkości sporządzamy na bieżąco,
więc prosimy dopytaj kelnera co dziś serwujemy)

Beza - 14 zł
(krucha z wierzchu, miękka w środku, o smak zapytaj kelnera)

Mus czekoladowy – 12 zł
(z czekolady belgijskiej z dziką różą)

Torcik czekoladowy z wiśniami – 12 zł
(ciemny biszkopt, przekładany czekolada i wisniami)

Tiramisu – 14 zł
(mascarpone , kawa, amaretto)

Sernik tradycyjny – 12 zł
(jedwabisty dla podniebienia )

Szarlotka – 10 zł
(jabłka na kruchym spodzie z kruszonką)

Sernik na zimno – 12 zł
(kolorowe warstwy z twarogu i galaretki z owocami)

Domowy blok czekoladowy – 10 zł
(z herbatnikami )

Mus jabłkowy – 8 zł
(delikatny mus bez dodatku cukru)

Chałwa domowa – 8 zł
(z ziaren sezamu i miodu)

Galaretka – 8 zł
(trzy kolory galaretki pokrojone w kostkę)

Ciasteczko owsiane – 5 zł
(płatki owsiane, orzeszki, czekolada)

Ciasteczko z belgijskiej czekolady – 8 zł
- biała czekolada – z dodatkiem orzechów i żurawiny
- ciemna czekolada – z dodatkiem orzechów i skórki pomarańczowej

DLA DZIECI

