Poniedziałek / MONDAY

Do każdej zamówionej pizzy PIZZA MARGARITA gratis
For each pizza you get PIZZA MARGHERITA for free

Wtorek / Tuesday

dzień steka- w ofercie wybór steków
steak day

- we offer a selection of steaks

Środa / WEDNESDAY
deska podpłomyków

/ 4 szt.
/4 pcs.

19,00 zł

selection of flatbreads

czwartek / ThursdaY

/ 10 szt.
/ 10 pcs.

krewetki duszone w pomidorach
shrimps stewed in tomatoes

piątek / Friday

2 osób
board with snacks for 2
deska przekąsek dla

+

21,00 zł

25,00 zł
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+

do każdej butelki prosecco druga gratis
for each prosecco bottle you get second for free

sobota, niedziela / Saturday, Sunday
pstrąg z zielenicy (350g) pieczony w papilotach,
ziemniaki puree i sałata z winegretem 35,00zł

trout from “zielenica” (350g) baked in parchment, potato puree
and salad with vinaigrette 35 zł

ANIMATORKA DLA DZIECI 13:00 - 17:00
KID’S ETERTAINER FOR CHILDREN

V wegańskie

wegetariańskie ALERGENY: 1gluten 2skorupiaki 3jaja 4ryby 5orzechy ziemne 6soja 7mleko 8orzechy 9seler 10gorczyca 11nasiona sezamu 12łubin 13mięczaki 14dwutlenek siarki

Uprzejmie informujemy, że do rezerwacji powyżej 4 osób doliczamy serwis 10% / We kindly inform we put 10% service charge for reservation above 4 person.

WEGE

Focaccia z rozmarynem, oliwą i czosnkiem
/ Focaccia with rosemary, olive and garlic

9,00 zł

Focaccia z rozmarynem, oliwą, czosnkiem, oliwkami i parmezanem
/ Focaccia with rosemary, olive, garlic, olives and parmesan

11,00 zł

Pasta z avocado ze szparagami i dereniem
/ Avocado paste with asparagus and dogberry

25,00 zł

Pasta z czarnej fasoli z pieczoną papryką
/ Black bean paste with roasted pepper

15,00 zł

Zielone szparagi w serze bursztyn z creme fraiche i oliwą szczypiorkową
/ Green asparagus in bursztyn cheese with creme fraiche and dill olive

20,00 zł

Kwiaty cukinii w tempurze z serkiem ricotta i emulsją cytrynową
/ Zucchini flowers in tempura with ricotta cheese and lemon emulsion

29,00 zł

Oscypek smażony z jabłkiem i konfiturą z winogron
/ Smoked cheese “oscypek” with apple and grape jam

27,00 zł

Deska polskich serów z domową konfiturą agrestową
/ Polish cheese board with homemade gooseberry jam

33,00 zł

MIĘSO I RYBY / MEAT&FISH

V wegańskie

Krewetki smażone z chorizo i natką pietruszki w sosie maślanym
/ Shrimps fried with chorizo and parsley leaves in butter sauce

25,00 zł

Śledź bałtycki ze smażonymi ziemniakami, kwaśną śmietaną i czerwoną cebulą
/ Baltic herring with fried potatoes, sour cream and red onion

20,00 zł

Mus z wątróbek indyczych z truskawkamii
/ Mousse of turkey liver with strawberries

19,00 zł

Kaszanka smażona z kremowym twarożkiem i zielonym jabłkiem
/ Fried blood sausage with creamy cottage cheese and green apple

19,00 zł

Tatar wołowy z majonezem lubczykowym, marynowanymi kurkami i prażonym słonecznikiem
/ Beef tartare with lovage mayonaisse, chanterelles and roasted sunflower seeds

32,00 zł
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PRZYSTAWKI / STARTERS

wegetariańskie ALERGENY: 1gluten 2skorupiaki 3jaja 4ryby 5orzechy ziemne 6soja 7mleko 8orzechy 9seler 10gorczyca 11nasiona sezamu 12łubin 13mięczaki 14dwutlenek siarki

Uprzejmie informujemy, że do rezerwacji powyżej 4 osób doliczamy serwis 10% / We kindly inform we put 10% service charge for reservation above 4 person.

PIZZA
sos pomidorowy, mozzarella

/ tomato sauce, mozzarella

20,00 zł

PEPPERONI

29,00 zł

SALAMI PICANTE	

29,00 zł

sos pomidorowy, mozzarella, kiełbasa pepperoni, papryka czerwona
/ tomato sauce, mozzarella, pepperoni sausage, red pepper

sos pomidorowy, mozzarella, pikantne salami, oliwki

/ tomato sauce, mozzarella, spicy salami, olives

CARBONARA	

29,00 zł

VEGETARIANA	

27,00 zł

śmietana, mozzarella, wędzony boczek, czosnek, cebula, jajko
/ cream, mozzarella, smoked bacon, garlic, onion, egg

pomidor cherry, bakłażan, szpinak, pieczarki, pesto

/ cherry tomato, aubergine, spinach, mushrooms, pesto

PARMA	

sos pomidorowy, mozzarella, szynka parmeńska, pomidory cherry, ricotta

/

36,00 zł

tomato sauce, mozzarella, parma ham, cherry tomato, ricotta cheese

SICILIANA	

sos pomidorowy, czarne oliwki, kapary, anchois

29,00 zł

/ tomato sauce, black olives, capers, anchois

SER KOZI & BAKŁAŻAN / GOAT CHEESE & AUBERGINE	
sos pomidorowy, mozzarella, ser kozi, bakłażan, oliwki, rukola

33,00 zł

/ tomato sauce, mozzarella, goat cheese, olives, rocket salad

SZYNKA & PIECZARKI / HAM & MUSHROOMS	
sos pomidorowy, mozzarella, szynka, pieczarki

ul. Wilcza 50/52 | 00-679 Warszawa | Rezerwacje: 22 623 02 90 | info@wilcza50.pl

MARGHERITA	

28,00 zł

/ tomato sauce, mozzarella, ham, mushrooms

CZTERY SERY / FOUR CHEESES	

sos pomidorowy, mozzarella, ricotta, ser kozi, lazur

34,00 zł

/ tomato sauce, mozzarella, ricotta, goat cheese, blue cheese

BUFALA	

sos pomidorowy, pomidory w ziołach, mozzarella di bufala

32,00 zł

/ tomato sauce, tomatoes in herbs, mozzarella di bufala

V wegańskie

wegetariańskie ALERGENY: 1gluten 2skorupiaki 3jaja 4ryby 5orzechy ziemne 6soja 7mleko 8orzechy 9seler 10gorczyca 11nasiona sezamu 12łubin 13mięczaki 14dwutlenek siarki

Uprzejmie informujemy, że do rezerwacji powyżej 4 osób doliczamy serwis 10% / We kindly inform we put 10% service charge for reservation above 4 person.

Pieróg z pieca z policzkami wołowymi, kminkiem i dymką
/ Baked dumpling with beef cheeks, cumin and spring onion

29,00 zł

Pieróg z pieca ze szpinakiem, serem lazur i suszonymi pomidorami
/ Baked dumpling with spinach, blue cheese and sundried tomatoes

27,00 zł

Podpłomyki / polish flatbreads

Podpłomyk z boczniakami, oscypkiem i suszoną żurawiną
/ Flatbread with oyster mushroom, smoked cheese “oscypek” and dried cranberry

21,00 zł

Podpłomyk z zielonymi szparagami, jajkiem i szczypiorkiem
/ Flatbread with green asparagus, egg and dill

22,00 zł

Podpłomyk z duszonymi warzywami i kindziukiem
/ Flatbread with stewed vegetables and polish ripening ham

19,00 zł

Podpłomyk z kurkami
/ Flatbread with chanterelles

25,00 zł

Deska czterech podpłomyków
/ Board of four flatbreads

22,00 zł

SAŁATY / SALADS
SAŁATA Z WĘDZONYM PSTRĄGIEM / SALAD WITH SMOKED TROUT
rukwią wodną, marynowaną kalarepą i ogórkiem / watercress, marinated kohlrabi and cucumber

29,00 zł

SAŁATA Z ROSTBEFEM NA RÓŻOWO / SALAD WITH PINK ROAST BEEF
zielonymi szparagami i rabarbarem / green asparagus and rhubarb

31,00 zł

ul. Wilcza 50/52 | 00-679 Warszawa | Rezerwacje: 22 623 02 90 | info@wilcza50.pl

Z PIECA / FROM THE OVEN

ZUPY / SOUPS
CHŁODNIK Z BIAŁYCH SZPARAGÓW / WHITE ASPARAGUS COLD SOUP
z orzechami, suszonymi morelami i grzanką z twarogiem
/ with nuts, dried apricots and toast with cottage cheese

22,00 zł

BOTWINKOWA / YOUNG BEET LEAVES SOUP
z kremowymi ziemniakami, kwaśną śmietaną i wędzonką
/ with creamy potatoes, sour cream and smoked meat powde

22,00 zł

Chłodnik z ogórków małosolnych / Low salt cucumber cold soup

22,00 zł

z wędzonym twarogiem i chipsem ziemniaczanym
/ with smoked cottage cheese and potato chips

V wegańskie

wegetariańskie ALERGENY: 1gluten 2skorupiaki 3jaja 4ryby 5orzechy ziemne 6soja 7mleko 8orzechy 9seler 10gorczyca 11nasiona sezamu 12łubin 13mięczaki 14dwutlenek siarki

Uprzejmie informujemy, że do rezerwacji powyżej 4 osób doliczamy serwis 10% / We kindly inform we put 10% service charge for reservation above 4 person.

MAKARONY / PASTA
34,00 zł

DOMOWY MAKARON Z KREWETKAMI / home made pasta with shrimps
pomidorami, oliwą i kaparami / tomatoes, olive and capers

32,00 zł

z rwaną wołowiną, konfitura pomidorowa, fasolka szparagowa / with pulled beef, tomato jam and green beans

DANIA GŁÓWNE / MAIN COURSE
PIERŚ KURCZAKA KUKURYDZIANEGO / ORGANIC CHICKEN BREAST
z kaszą jęczmienną, szparagami, młodą marchwią i sosem maślanym

41,00 zł

/with pearl barley, asparagus, young carrot and butter sauce

SANDACZ SMAŻONY / FRIED ZANDER

z polentą, puree z zielonego groszku i białymi szparagami

/ with green pea puree, fried polenta and white asparagus

FILET Z MIĘTUSA / FILLET OF BURBOT FISH

49,00 zł
57,00 zł

z puree z pieczonych ziemniaków, ogórkami małosolnymi i kurkami

/ with roasted potatoes puree, low salt cucumbers and chanterelles

UDZIEC JAGNIĘCY DUSZONY / STEWED LAMB LEG

63,00 zł

z puree ziemniaczanym ze szczawiem i smażonymi młodymi warzywami
/ with creamy potatoes with sorrel and fried young vegetables

ROSTBEF WOŁOWY / ROAST BEEF

69,00 zł

ze smażonymi ziemniakami, dymką, boczniakiem i sosem winnym

/ with fried potatoes, spring onion, oyster mushroom and wine sauce

UDO KACZKI / DUCK LEG

47,00 zł

Zapiekane brokuły / roasted broccoli

29,00 zł

ze smażonymi śliwkami, zapiekanką ziemniaczaną i selerem
/ with fried plums, potato gratin and celery

z ziemniakami, wędzonym serem korycińskim i konfiturą z czerwonej cebuli
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KLUSKI ZIEMNIACZANE / POTATO DUMPLINGS

/ with potatoes, smoked ripening cheese and red onion jam

DESERY / DESSERTS
SERNIK Z BIAŁĄ CZEKOLADĄ / WHITE CHOCOLATE CHEESECAKE

22,00 zł

Kruche ciasto / shortbread

22,00 zł

wanilią, truskawkami i rabarbarem

/ with vanilla, strawberries and rhubarb

z kremem z mascarpone i truskawkami w syropie z kwiatów czarnego bzu

/ with mascarpone cream and strawberries in elderflower syrupm

CIASTO DROŻDŻOWE / YEAST CAKE

z kremem angielskim, likierem pomarańczowym i świeżymi owocami

V wegańskie

/ with custard, orange liqueur and fresh fruits

22,00 zł

wegetariańskie ALERGENY: 1gluten 2skorupiaki 3jaja 4ryby 5orzechy ziemne 6soja 7mleko 8orzechy 9seler 10gorczyca 11nasiona sezamu 12łubin 13mięczaki 14dwutlenek siarki

Uprzejmie informujemy, że do rezerwacji powyżej 4 osób doliczamy serwis 10% / We kindly inform we put 10% service charge for reservation above 4 person.

DORSZ PANIEROWANY / BREADED COD FISH

21,00 zł

KURCZAK KLASYCZNY / CHICKEN FILLET 7

19,00 zł

MAŁA PIZZA MARGARITA / SMALL MARGARITA PIZZA 1,7

12,00 zł

frytki, surówka z marchwii

kremowe ziemniaki, mizeria

V wegańskie

/ fries, carrot salad

/ mashed potatoes, cucumber salad with cream
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MENU DLA DZIECI / KID’S MENU

wegetariańskie ALERGENY: 1gluten 2skorupiaki 3jaja 4ryby 5orzechy ziemne 6soja 7mleko 8orzechy 9seler 10gorczyca 11nasiona sezamu 12łubin 13mięczaki 14dwutlenek siarki

Uprzejmie informujemy, że do rezerwacji powyżej 4 osób doliczamy serwis 10% / We kindly inform we put 10% service charge for reservation above 4 person.

NAPOJE BEZALKOHOLOWE / SOFT DRINKS
12,00 zł

LEMONIADA KLASYCZNA Z MIĘTĄ / CLASSIC LEMONADE WITH MINT

14,00 zł

LEMONIADA RABARBAROWA / RHUBAR LEMONADE		

14,00 zł

LEMONIADA EARL GREY / EARL GREY LEMONADE

14,00 zł

WODA FILTROWANA VIVREAU gazowana / niegazowana 750 ml

11,00 zł

PEPSI / PEPSI MAX / 7 UP / MIRINDA / SCHWEPPES 200 ml		

8,00 zł

SOK TOMA pomarańcza / grejpfrut / cz. porzeczka / jabłko / pomidor 200 ml

8,00 zł

SOK ŚWIEŻO WYCISKANY pomarańcza / grejpfrut 200 ml I 400 ml
RED BULL 250 ml		

15,00 zł I 20,00 zł
13,00 zł

KAWY I HERBATY / COFFE & TEA
ESPRESSO / DOPPIO		

7,00 zł I 11,00 zł

ESPRESSO MACCHIATO		

8,00 zł

AMERICANO 			

10,00 zł

CAPPUCCINO			

11,00 zł

LATTE			

12,00 zł

KAWA MROŻONA / ICE COFFEE

12,00 zł

HERBATA NEWBY dzbanek / NEWBY TEA pot

12,00 zł

czarna, zielona, różne smaki

/ black, green, different flavors
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LEMONIADA KLASYCZNA / CLASSIC LEMONADE

PIWO / BEER
PILSNER URQUELL 0,4l

11,00 zł

KSIĄŻĘCE (zapytaj obsługę / ask waiter) 0,4l		

10,00 zł

PIWA RZEMIEŚLNICZE/ CRAFT BEER (zapytaj obsługę / ask waiter)

V wegańskie

0,5l		

15,00 zł

wegetariańskie ALERGENY: 1gluten 2skorupiaki 3jaja 4ryby 5orzechy ziemne 6soja 7mleko 8orzechy 9seler 10gorczyca 11nasiona sezamu 12łubin 13mięczaki 14dwutlenek siarki

Uprzejmie informujemy, że do rezerwacji powyżej 4 osób doliczamy serwis 10% / We kindly inform we put 10% service charge for reservation above 4 person.

COLD BUTTERED RUM
Havana Club 3yo, domowy syrop maślany, limonka, białko kurze
Havana Club 3yo, homemade butter syrup, lime, egg whitee

APRICOT SOUR	
Chivas 12yo, likier Drambuie, konfitura morelowa, cytryna, korzenie
Chivas 12yo, Drambuie liquor, apricot jam, lemon, roots

DEAD RABBIT’S IRISH MAID	
Jameson Irish Whiskey, Czarny bez, ogórek, cytryna
Jameson Irish Whiskey, elderflower liqour, cucumber, lemon

APPLE- MAPLE OLD FASHIONED	
Żytni Bourbon Jim Beam infuzowany pieczonym jabłkiem, klon, korzenie
Jim Beam rye Bourbon infused with baked apple, maple syrup, roots

V wegańskie

19,00 zł
/ Delikatny, oleisty
/ Delicate, silky

19,00 zł
/ Orzeżwiający, owocowy
/ Refreshing, fruity

21,00 zł
/ Przystępny, letni
/ Aproachable, summer
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WILCZA 50 COCTELES MENU WIOSNA
„I want my toes in the sand and a cocktail in my hand”

21,00 zł
/ Dostojny, wiosenny
/ Dignified, spring

wegetariańskie ALERGENY: 1gluten 2skorupiaki 3jaja 4ryby 5orzechy ziemne 6soja 7mleko 8orzechy 9seler 10gorczyca 11nasiona sezamu 12łubin 13mięczaki 14dwutlenek siarki

Uprzejmie informujemy, że do rezerwacji powyżej 4 osób doliczamy serwis 10% / We kindly inform we put 10% service charge for reservation above 4 person.

Havana 3 rum, limonka, bazylia, truskawka, ocet balsamiczny
Havana 3 rum, lime, basil, strawberry, balsamic vinegar

21,00 zł
/ Słodko-kwaśny, jak sos Uncle Ben’s
/ Sweet-sour, like Unckle Ben’s sauce, pretty

MIU-MIU	
Żubrówka, likier brzoskwiniony, jabłko, wino musujące
Bison Grass vodka, peach schnapps, Apple, sparking wine

TOMMY’S MARGARITA	
Olmeca Gold tequila, limonka, syrop z agawy
Olmeca Gold tequila, lime, agave syrup

FRENCH MARTINI
Wódka Wyborowa infuzowana wanilią, likier Chambord, ananas
Vodka Wyborowa infused with vanilla, Chambord liqour, pineapple

CORPSE REVIVER NO.2
Beefeater Gin, Lillet Blanc, likier pomarańczowy, cytryna, mgła z Absyntu
Beefeater Gin, Lillet Blanc, orange liqour , lemon, absinthe mist

V wegańskie

21,00 zł
/ Orzeźwiający, musujący
/ Refreshing, sparkling

19,00 zł
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WOLFISH WILD DAIQUIRI	

/ Kwaśny, fit
/ Sour, fit

21,00 zł
/ Puszysty, owocowy
/ Fluffy, fruity

21,00 zł
/ Kompleksowy, zbalansowany
/ Well balanced, complex

wegetariańskie ALERGENY: 1gluten 2skorupiaki 3jaja 4ryby 5orzechy ziemne 6soja 7mleko 8orzechy 9seler 10gorczyca 11nasiona sezamu 12łubin 13mięczaki 14dwutlenek siarki

Uprzejmie informujemy, że do rezerwacji powyżej 4 osób doliczamy serwis 10% / We kindly inform we put 10% service charge for reservation above 4 person.

