ul. Wilcza 50/52

|

00-679 Warszawa | Rezerwacje: 22 623 02 90 |

Uprzejmie informujemy, że do rezerwacji powyżej 4 osób doliczamy serwis 10%

info@wilcza50.pl

PRZEKĄSKI „PODZIEL SIĘ"

HIT

HIT

FOCACCIA z oliwą, rozmarynem i parmezanem

11,00 zł

SUM MARYNOWANY z warzywami w gorczycy i pomidorami

22,00 zł

KREWETKI Z CHORIZO białym winem, masłem i natką pietruszki

25,00 zł

PASTA Z WĘDZONEGO TWAROGU z wędzonym łososiem

19,00 zł

TATAR WOŁOWY z majonezem lubczykowym i marynowanym maślakiem

MAKARONY
KLUSKI ZIEMNIACZANE

19,00 zł

TARTA Z KOZIM SEREM burakiem i jeżyną w syropie

24,00 zł

PALUSZKI Z CUKINI w serze bursztyn z kwaśną śmietaną z ziołami

14,00 zł

PASTA Z KREWETKAMI

HIT z czosnkiem, szpinakiem i pomidorkami cherry

PAPARDELLE Z KURKAMI W ŚMIETANIE

19,00 zł

V

HUMUS z marynowanymi warzywami

36,00 zł
34,00 zł

z serem bursztyn i szczypiorkiem

DANIA GŁÓWNE

PODPŁOMYK Z SEREM WĘDZONYM

21,00 zł

HIT serem lazur i suszonymi pomidorami

i jajkiem

PODPŁOMYK Z POMIDORAMI

19,00 zł

bazylią, oliwkami i parmezanem

VEGETARIANA

27,00 zł

Siciliana

29,00 zł

POLICZKI WIEPRZOWE

41,00 zł

Ser kozi i bakłażan

33,00 zł

ANTRYKOT Z ANGUSA

79,00 zł

Szynka i pieczarki

28,00 zł

OŚMIORNICA

69,00 zł

Cztery sery

34,00 zł

SMAŻONY SANDACZ

51,00 zł

KREMOWY PĘCZAK

34,00 zł

z borowikami, majerankiem i parmezanem

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

sos pomidorowy, czarne oliwki, kapary, anchois

sos pomidorowy, mozzarella, ser kozi, bakłażan, oliwki, rukola

sos pomidorowy, mozzarella, szynka, pieczarki

sos pomidorowy, mozzarella, ricotta, ser kozi, lazur

WILCZY TYDZIEŃ

+

19,00 zł
21,00 zł

29,00 zł

47,00 zł

HIT z chrupiącą polentą i smażonym kalafiorem

HIT

do każdej zamówionej pizzy

PIZZA MARGARITA gratis

dzień steka- w ofercie wybór steków

SERNIK Z BIAŁĄ CZEKOLADĄ i maliną

21,00 zł

MUS CZEKOLADOWY
z orzechami laskowymi, biszkoptem czekoladowym i kandyzowaną pomarańczą

21,00 zł

KREM BAWARSKI z wiśniami i kremem z kawy zbożowej

21,00 zł

Środa
deska podpłomyków

KREM SZCZAWIOWY

19,00 zł

czwartek

z puree chrzanowym, wędzonym boczkiem i kwaśną śmietaną

ZUPA JAGNIĘCA

21,00 zł

z pomidorami i smażoną ciecierzycą

piątek

MENU DLA DZIECI

deska przekąsek dla

dania dla dzieci do lat 12

SANDACZ W PANIERCE

21,00 zł

+

z frytkami i surówką z marchewki

KREM Z DYNI

19,00 zł

HIT z mlekiem kokosowym, jogurtem i marynowaną marchwią

KURCZAK KLASYCZNY

SAŁATY D

2 osób

do każdej butelki prosecco druga

deska żeberek

SAŁATA Z PLASTRAMI ROSTBEFU, majonezem sojowym i ogórkiem w sezamie

32,00 zł

SAŁATA Z KOZIM SEREM
gruszką, konfiturą winogronową i orzechami włoskimi

32,00 zł

ÓD GOŚCI, WYJ Z RADOŚCI!
R
Ś
W
JEDZ

O ALERGENY W POTRAWACH PYTAJ KELNERA

21,00 zł
25,00 zł
gratis

+

(500g) w sosie bbq, frytki, coleslaw 35,00 zł

niedziela

krewetki w tempurze ( 4szt) z aioli cytrynowym
+ druga porcja gratis

sobota, niedziela animatorka dla dzieci 13:00 - 17:00

o sałat podajemy pieczywo domowego wypieku

wegetariańskie

12,00 zł

/ 10 szt.

sobota, niedziela

19,00 zł

z kremowymi ziemniakami i mizerią

MAŁA PIZZA MARGARITA

~~~

19,00 zł

/ 4 szt.

krewetki duszone w pomidorach

ZUPY

V wegańskie

Poniedziałek
Wtorek

DESERY

konfiturą z czerwonej cebuli i rukolą

PODPŁOMYK Z WĘDZONYM ŁOSOSIEM

CARBONARA

UDO KACZKI CONFIT

boczniakami i pieczarkami i suszoną żurawiną

PODPŁOMYK Z KOZIM SEREM

29,00 zł

sos pomidorowy, mozzarella, kiełbasa peperoni, papryka czerwona

36,00 zł

z pastą z pieczonych warzyw i smażonymi ziemniakami

27,00 zł

Peperoni

PARMA

HIT z zapiekanką ziemniaczaną, jabłkami i śliwkami

Z PIECA
PIERÓG Z PIECA ZE SZPINAKIEM

29,00 zł

sos pomidorowy, mozzarella, pikantne salami, czarne oliwki

pomidory cherry, bakłażan, szpinak, pieczarki, pesto

z suszoną śliwką i kopytkami chrzanowymi

29,00 zł

SALAMI PICCANTE

39,00 zł

z puree z karmelizowaną cebulą i smażonymi, ciemnymi pieczarkami

i baraniną, serem feta i miętą

20,00 zł

sos pomidorowy, mozzarella

PIERŚ KURCZAKA KUKURYDZIANEGO

z kaszą jęczmienną, pistacjami i smażonymi winogronami

do wszystkich przekąsek podajemy pieczywo domowego wypieku

PIERÓG Z PIECA Z WIEPRZOWINĄ

MARGARITA

śmietana, mozzarella, wędzony boczek, czosnek, cebula, jajko

24,00 zł

DESKA SERÓW z puree morelowym

36,00 zł

z jagnięciną i pieczoną papryką

25,00 zł

KWASZENINA Z GOLONEK WIEPRZOWYCH	
z chrzanowym twarożkiem, grzybami i patisonem

PIZZA

login: RestauracjaWilcza50
o hasło zapytaj obsługę
szef kuchni poleca

29,00 zł
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APPETIZERS TO SHARE

HIT

HIT

FOCACCIA with olive oil, rosemary and parmesan

11,00 zł

MARINATED CATFISH with vegetables in charlock and tomatoes

22,00 zł

SHRIMPS WITH CHORIZO white wine, butter and parsley leaves

25,00 zł

PASTE OF SMOKED CURD with smoked salmon  

19,00 zł

BEEF TARTAR with lovage mayonaisse and marinated mushrooms  

25,00 zł

PORK KNUCKLE JELLY with horseradish cream, mushrooms and marinated cucumber  

19,00 zł

TART WITH GOAT CHEESE beets and blackberry in sirup

24,00 zł

ZUCCHINI STICKS breaded in cheese with sour cream

14,00 zł

CHEESE BOARD with apricot puree

24,00 zł

HUMUS with marinated vegetables

PASTA
POTATO DUMPLINGS WITH LAMB
STROZZAPRETTI WITH SHRIMPS

HIT garlic, spinach and cherry tomatoes

PAPARDELLE WITH CHANTARELLES
in cream, "bursztyn' cheese and dill

36,00 zł
34,00 zł

ORGANIC CHICKEN BREAST
with barley, pistacchio and fried grapes

PORK CHEEKS

39,00 zł
47,00 zł

27,00 zł

FLATBREAD WITH SMOKED CHEESE

21,00 zł

HIT blue cheese and dried tomatoes

29,00 zł

CARBONARA

29,00 zł

VEGETARIANA

27,00 zł

PARMA

36,00 zł

Siciliana

29,00 zł

GOAT CHEESE & AUBERGINE

33,00 zł

HAM & MUSHROOMS

28,00 zł

FOUR CHEESES

34,00 zł

tomato sauce, mozzarella, pepperoni sausage, red pepper

tomato sauce, mozzarella, ham, mushrooms

79,00 zł

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

OCTOPUS

69,00 zł

FRIED ZANDER

51,00 zł

CREAMY PEARL BARLEY

34,00 zł

with paste of roasted vegetables  and fried potatoes

HIT with crispy polenta and fried cauliflower
with boletus, parmesan and marjoram

oyster mushrooms and dried cranberry

FLATBREAD WITH GOAT CHEESE

Peperoni

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

with puree with caramelized onion and fried mushrooms

BAKED DUMPLING WITH SPINACH

29,00 zł

tomato sauce, mozzarella, spicy salami, olives

tomato sauce, black olives, capers, anchois

41,00 zł

ANGUS BEEF RIB EYE

FROM THE OVEN
29,00 zł

SALAMI PICCANTE

cherry tomato, aubergine, spinach, mushrooms, pesto

with dried plum and horseradish dumplings

and mutton, feta cheese and mint

20,00 zł

tomato sauce, mozzarella

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

HIT with potato caserole, apples and plums

BAKED DUMPLING WITH PORK

MARGARITA

cream, mozzarella, smoked bacon, garlic, onion, egg

MAIN COURSE
DUCK LEG CONFIT

Each appetizer is served with our homemade bread

36,00 zł

and roasted paprika

19,00 zł

V

PIZZA

WOLF'S WEEK

+

19,00 zł

steak day

21,00 zł

DESSERTS

and egg

FLATBREAD WITH TOMATOES

21,00 zł

basil, olives and parmesan

HIT

SOUPS
SORREL CREAM

19,00 zł

LAMB SOUP

21,00 zł

with horseradish puree, bacon and sour cream

PUMPKIN CREAM

19,00 zł

21,00 zł

CHOCOLATE MOUSSE
with walnuts, chocolate sponge cake and candied orange

21,00 zł

BAVARIAN CREAM with cherries and cream of grain coffee

21,00 zł

selection of flatbreads

shrimps stewed in tomatoes

Friday
board with snacks for

KID'S MENU

+

for children up to 12 years old

BREADED ZANDER
CHICKEN FILLET

19,00 zł
12,00 zł

~~~

/ 10 pcs.

2

for each prosecco bottle you get second

Saturday, Sunday

21,00 zł

with creamy potatoes and cucumbers in sour cream

small MARGARITA PIZZA

/4 pcs.

ThursdaY

pork ribs (500g) in bbq sauce with fries
and coleslaw salad

with fries and carrot salad

SALADS E

PIZZA MARGHERITA for free

- we offer a selection of steaks

WEDNESDAY

WHITE CHOCOLATE CHEESECAKE with raspberries

with tomatoes and fried chickpeas

HIT with coconut milk, yoghurt and marinated carrot

for each pizza you get

Tuesday

red onion jam and rocket salad

FLATBREAD WITH SMOKED SALMON

MONDAY

+

SUNDAY
tempura shrimps with lemon aioli buy one
+ get second for free

ach salad is served with our homemade bread

SALAD WITH ROAST BEEF, soy mayonnaise and cucumber in sesame

32,00 zł

SALAD WITH GOAT CHEESE, pear, grapes jam and walnuts

32,00 zł

V vegan

wegetarian

Saturday, Sunday kid’s etertainer for children 13:00 - 17:00

About allergens dishes ASK WAITER

login: RestauracjaWilcza50
ask service about password
Chef recommends

19,00 zł
21,00 zł
25,00 zł
for free

35,00 zł

29,00 zł

