
Sklep online

przystan.wroc.pl/
indeks/sklep/

Zamów jedzenie na wynos z
miejsca, któremu ufasz i odbierz

gotowe dania na miejscu.

W celu realizacji zamówienia prosimy o kontakt 
telefoniczny 502 130 893 w godzinach od 12:00 do 21:30

Dania na wynos

Więcej o nas na naszym 

 facebook'u i instagramie!

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty.

Życzymy smacznego!

przystan_marina

www.facebook.com/przystanmarina



Burrata

Podwędzany tatar wołowy // Steal beef tartare

Antipasto

Ser burrata, regionalne pomidory, bazylia, pomidorowe consomme, orzechy nerkowca chips z ziemniaka i palonego siana
// Burrata cheese, regional tomatoes, basil oil, tomato consomme, cashews, potato chips and roasted ham

Szlachetna polędwica wołowa, płatki czarnej trufli, szalotka, rzodkiewka, gorczyca, ziołowy chleb drwalski // Beef fillet,
black truffle flakes, shallots, radish, mustard, garlic bread

Trzy rodzaje sera, oliwki, suszony pomidor, karczoch // Three kinds of cheeses, olives, dried tomato, artichoke

Consomme grzybowe // Mushrooms consomme
Grzyby leśne, consomme, ravioli ze szpinakiem, kremowy serek // Mushrooms consomme, ravioli with
spinach, creamy cheese

Przystawki

Zupa dnia //  Soup of the Day
Zupy

od 19zł

32 zł

46 zł

28 zł

250 ml

200 g

150 g

150 g

250 ml 24 zł

Sałatka z kurczakiem //  Chicken salad

Sałatka z wątróbką drobiową // Chicken liver salad

Sałatka Marina // Marina salad

Sałatka z kozim serem // Goat cheese salad (Veg)

Kawałki kurczaka, sałaty, orzechy pinii, pomidory,  grissini, ziołowe grzanki, sos miodowo-  musztardowy // Chicken,
salad, pine nuts, tomatoes, grissini, croutons, honey-mustard sauce

Wątróbka drobiowa, sałaty, jabłko, masło jabłkowe, malinowa beza, parmezan // Chicken liver, salad, apple , apple butter,
raspberry meringue parmesan cheese

Krewetki, trzy rodzaje ryb, sałaty, koper włoski, pomidorki cherry, marynowany imbir / Prawns, selection of three fish, 
 salad, fennel, cherry tomatoes, pickled ginger

Zapiekany ser kozi, sałaty, żurawina, orzech laskowy, vinaigrette // Baked goat’s cheese, salads, cranberry, hazelnut,
vinaigrette

Sałatki

Dania główne // Main courses

Spaghetti z krewetkami // Spaghetti with prawns

Halloumi

Risotto z dynią (Veg) // Risotto with pumpkin

Ośmiornica// Octopus

Krewetki, spaghetti la chitarra, chili, sos bouillabase // Prawns, spaghetti a la chitarra,  chili, bouillabase sauce

Grillowane Halloumi, sezonowe warzywa, soczewica, puree z pasternaku, eko burak // Grilled Halloumi, seasonal
vegetables, lentils, parnsnip puree, eco beetroo

Risotto, dynia, marynowane grzyby, eko warzywa // Risotto, pumpkin, pickled mushrooms, eco vegetables
Dodatek / addition:
kurczak // chicken
wołowina // beef fillet
krewetki // prawns

Octopus, młode ziemniaki, zielony groszek, roszponka, majonez z chorizo, sos z kurczaka / Octopus, baby potatoes, peas,
lamb's lettuce, roasted hay, chorizo mayonnaise, chicken sauce

Filet z sandacza // Zander fillet

Filet z kurczaka zagrodowego // Farm chicken fille

Sandacz filet, dziki brokuł, sezonowe grzyby, runo leśne, puree ziemniaczane // Zander filet, wild broccoli, mushrooms,
under growth, mashed potatoes

Filet z kurczaka zagrodowego sous vide w panierce orzechowej, puree ziemniaczane, sałatka z fasolki szparagowej i
szpinaku, vinaigrette // Farm chicken fillet sous vide, nut crumbs, muslin potato puree, green bean, spinach, vinaigrette

Bergamotka // Bergamot
Biszkopt jogurtowy, mus z białą czekoladą, krem z bergamotką, galaretka z bergamotką // Yoghurt sponge cake, white
chocolate mousse, bergamot cream, bergamot jelly

Desery

Borowikowe ravioli (Veg) i/lub z wołowiną // Porcini mushrooms ravioli (Veg) with/or beef fillet

Ręcznie robione ravioli z łososiem // Homemade ravioli with salmon

Ravioli, ricotta, borowiki, parmezan, dynia, shimeji, rukola // Ravioli, ricotta, porcini, parmesan cheese, pumpkin, shimeji,
rocket 

Ravioli z łososiem, kremowy serek, pestki słonecznika, zakwas buraczany // Ravioli with salmon, creamy cheese,
sunflower seeds, beet kvass

Spaghetti guitarra z czarną truflą // Spaghetti guitarra with black truffle
Spaghetti guitarra, czarne trufle, masło, parmezan // Spaghetti guitarra, black truffle, butter, parmesan

38 zł

36 zł

52 zł

42 zł

400 g

400 g

400 g

400 g

39 zł/55zł

46 zł

58 zł

57 zł

300 g

300 g

400 g

300 g

42 zł

38 zł

300 g

400 g

88 zł

64 zł

48 zł

26 zł

350 g

400 g

160 g

400 g

7 zł
16 zł
20 zł

Pudełko na wynos za każde danie 1zł


