Witamy
Kapitan Cook słynie nie tylko z dobrego jedzenia, ale również z
rewelacyjnych imprez. W każdy piątek i w sobotę od godziny 21:00
zapraszamy na dyskotekę w klimatach lat 70’ 80’ 90’-tych. Nasz
lokal już od wielu lat posiada renomę miejsca skierowanego do ludzi
pamiętających czasy niezapomnianych dancingów i prywatek do
białego rana, którzy mają możliwość ponownie wrócić do wspomnień
młodzieńczych i szalonych lat.

James Cook

									

Zakąski i sałatki
Appetizers and salad
1. Rostbef wędzony bukiem i śliwą z musem chrzanowym

80 / 100 g - 28,90 pln

Beef smoked with beech and horseradish mousse

2. Tatar z matiasa, cebula, jabłko, kawior cytrynowy

120 g - 24,90 pln

Matiasie tartare, onion, apple, lemon caviar

3. Wędzone tofu na chrupiących sałatach, sos vinegrette

300 g - 26,90 pln

Smoked tofu on crunchy lettuce, vinaigrette sauce

4. Deska serów wędzonych i pleśniowych dla 2-3 os

350 g - 42,90 pln

Smoked and blue cheese board for 2-3 person

5. Deska wędlin z naszej wędzarni,chrzan, musztarda dla 2-3 os

300 g - 42,90 pln

Choice of cold homemade meats from our smokehouse for 2-3 person

6. Sałatka grecka

300 g - 24,90 pln

feta, pomidor, ogórek, papryka, cebula czerwona, oliwki, sos vinegrette
Greek salad
Feta cheese, tomato, cucumber, pepper, red onion, olives, vinaigrette sauce

7. Sałatka Kapitana Cooka z owocami morza
Captain Cook’s seafood salad

300 g - 28,90 pln

Zupy
Soups
8. Rosół z kurczaka zagrodowego

300 g - 12,90 pln

Chicken broth

9. Tradycyjna zupa rybna

300 g - 16,90 pln

Traditional fish soup

10. Pikantna zupa Kapitana Cooka z owocami morza

300 g - 23,90 pln

Captain Cook’s spicy seafood soup

11. Zupa borowikowa z kluseczkami domowymi
Wild mushroom soup with dumplings

300 g - 18,90 pln

Owoce morza
Seafood
12. Krewetki smażone na maśle czosnkowym

8 szt - 34,90 pln

koper, pieczywo domowe
Shrimps fried in garlic butter, dill, homemade bread

13. Chrupiące krążki kalmara z sosem czosnkowym

150 g - 27,90 pln

Crunchy squid rings with garlic sauce

14. Ośmiornica duszona w białym winie, mix sałat
Octopus braised in wine, salad

15. Przysmak Kapitana Cooka
kalmary, krewetki i małże smażone na maśle czosnkowym
Captain Cook’s delicacy, squid, shrimps, mussels

16. Sałatka Kapitana Cooka z owocami morza

110/300 g - 43,90 pln

220 g - 38,90 pln

300 g - 28,90 pln

Captain Cook’s seafood salad

17. Półmisek Frutti di Mare - uczta dla 2 osób
Krewetki królewskie, kalmary panierowane, ośmiornica,
małże, pieczywo
Shrimps, squid,octopus, mussels, bread

600 g - 169,90 pln

Dania rybne w zestawie
Fish dishes
18. Dorsz z patelni, frytki, kapusta kiszona
Fried cod, fries, sauerkraut

19. Śledź w śmietanie, pieczony ziemniak

150/430 g - 39,90 pln

180/330 g - 31,90 pln

Herring in cream, roast potato

20. Łosoś grillowany, puree, mix sałat
Grilled salmon, mashed potato, salad

21. Sandacz w sosie z borowików kaszubskich, placki z kiszonej
kapusty, mix sałat

150/430 g - 42,90 pln

150/430 g - 42,90 pln

Zander, wild mushrooms, sauerkraut hash, salad

22. Halibut błekitny w sosie kurkowo-porowym, puree, kapusta kiszona 150/430 g - 43,90 pln
Blue halibut on chanterelle mushroom sauce, mashed potato, sauerkraut

23. Półmisek Dary morza dla 3-4 osób
Łosoś, halibut, dorsz, sandacz, krewetki, kalmary, frytki, sałaty
Seafood platter for 3-4 person
Salmon, halibut, cod, zander, shrimp, squid, fries, salad

800/1800 g - 199,90 pln

Dania mięsne w zestawie
Meat dishes
24. Pierś z kurczaka podana z sosem kurkowo-porowym, frytki, mix sałat 150/430 g - 32,90 pln
Chicken breast, chanterelle mushrom sauce, french fries, salad

25. Karkówka z grilla, frytki, buraki, mus chrzanowy

180/530 g - 32,90 pln

Grilled pork neck, french fries, beetroot, horseradish mousse

26. Żeberka konfitowane z sosem pieczeniowym, puree, buraki

300/530 g - 34,90 pln

Ribs confit with roast sauce,puree, beetroot

27. Grillowane polędwiczki wieprzowe, sos czosnkowy, frytki, mix sałat 180/450 g - 36,90 pln
Grilled pork tenderloin, garlic sauce,french fries, salad

28. Szaszłyk wołowy, sos czosnkowy, frytki, mix sałat

170/450 g - 39,90 pln

Beef shashilk,salad, french fries, garlic sauce

29. Stek z polędwicy wołowej, masło ziołowe, frytki, mix sałat

180/430 g - 58,90 pln

Beef steak, french fries, butter herbal, salad

30. Półmisek Uczta mięsna z grilla dla 3-4 osób
karkówka, polędwiczki wieprzowe, żęberka, pierś z kurczaka, frytki, mix sałat
Platter Grilled meat feast for 3-4 people
Pork,pork tenderloin, chicken breast, ribs, french fries, salad

900/1800 g - 199,90 pln

Dania dla dzieci
Kids menu
31. Fileciki drobiowe, warzywa panierowane

200 g - 18,90 pln

Chicken fillets, breaded vegetables

32. Frytki, ketchup

200 g - 13,90 pln

French fries, ketchup

Desery
Desserts
33. Szarlotka z lodami

160 g - 17,90 pln

Apple pie with ice cream

34. Ciasto czekoladowe

140 g - 18,90 pln

Chocolate cake

35. Lody waniliowo- czekoladowe z sosem owocowym
Vanilla chocolate ice cream with fruit sauce

160 g - 17,90 pln

