
pizza 32 CM

FOCACCIA ...................................................................................  15
z ziołami i czosnkiem

MARGHERITA  ...........................................................................  23
sos pomidorowy, mozzarella, bazylia

OPEN KITCHEN  ........................................................................  35
sos pomidorowy, mozzarella, pastrami (wołowa, wędzona na 
zimno wędlina), cebula czerwona

HAWAJSKA  ................................................................................  29
sos pomidorowy, mozzarella, świeży ananas, kukurydza, 
kurczak

WEGETARIANA  ........................................................................  29 
sos pomidorowy, mozzarella, szpinak, pieczarki, grillowany 
bakłażan i cukinia, papryka, cebula, rukola

SZARPANA  .................................................................................  34 
sos BBQ, mozzarella, szarpana wołowina,  
ogórek kiszony, cebula

WIEJSKA  .....................................................................................  30 
sos pomidorowy, mozzarella, szynka z naszej wędzarni, 
cebula, ogórek kiszony

PARMEŃSKA  .............................................................................  32
sos pomidorowy, mozzarella, pomidorki, szynka parmeńska, 
parmezan, rukola

DIAVOLA  ....................................................................................  34
sos pomidorowy, mozzarella, salami, papryczka chilli, czosnek

CZTERY SERY .............................................................................  33
sos pomidorowy, mozzarella, Gorgonzolla, parmezan, 
karmelizowana gruszka, ser kozi

CARBONARA .............................................................................  35
sos śmietanowy, mozzarella, boczek z naszej wędzarni, 
parmezan, jajko, natka pietruszki

KREWETKOWA  .........................................................................  36
sos pomidorowy, mozzarella, krewetki, pomidorki koktajlowe

CALZONE  ..................................................................................... 35 
sos pomidorowym, mozzarella, kiełbasa Chorizo, szpinak, czosnek

WŁASNA KOMPOZYCJA  ............  3 składniki ........................  37
sos pomidorowy, mozzarella

DODATKI DO PIZZY:
salami, wołowina, szynka parmeńska, owoce morza  ................ 7
boczek, szynka, kurczak  .................................................................... 5
krewetki/sztuka  ................................................................................... 4
dodatki warzywne ............................................................................... 3

Pizze wegetariańskie serwujemy również w opcji 
wegańskiej.

dla dzieci
POMIDOROWA  ....................................................................... 102

ROSÓŁ  .........................................................................................  10
z naszym makaronem 

MINI BURGER WOŁOWY .......................................................  18 
z frytkami

MINI BURGER DROBIOWY  ..................................................  18 
z frytkami

KĄSKI Z KURCZAKA   ..............................................................  18
w chrupiącej panierce z frytkami i surówką, z ketchupem

SPAGHETTI BOLOGNESE  .....................................................  16

NALEŚNIKI   ................................................................................  15
z twarogiem i owocami lub z nutellą (2 szt.)

PLACKI ZIEMNIACZNE  ..........................................................  15
ze słodką śmietaną

PIZZERINKA MARGHERITA  .................................................  14

LODY ZE ŚWIEŻYMI OWOCAMI  .........................................  12
i bitą śmietaną, 2 gałki

nasze przetwory
PIKLE Z OGÓRKÓW W KURKUMIE  .......  0,9 l  .............  15 zł

PAPRYKA KONSERWOWA  .......................  0,9 l  ............. 15 zł

CHLEB  ..............................................................  1 kg  ............. 15 zł
na zakwasie z ziarnami

SCHAB WĘDZONY  .......................................  1 kg  ............. 52 zł

SZYNKA WĘDZONA  ....................................  1 kg  ............. 50 zł

POLĘDWICZKA WP. WĘDZONA  .............  1 kg  ............. 60 zł

PASTRAMI  ......................................................  1 kg  ..........  100 zł

BOCZEK WĘDZONY  ....................................  1 kg  ............. 48 zł

ŁOSOŚ WĘDZONY NA ZIMNO .................  1 kg  ..........  140 zł

SMALEC Z MANGALICY  .......................... 200 g  ............. 15 zł

Wszyskie wędliny i ryby wędzimy na miejscu tradycyjnymi 
metodami.

na ostro zielono mi regionalne
www.openkitchen.pl

Wszystkie ceny podane są w polskich złotych
i zawierają podatek VAT. 

Prosimy o poinformowanie obsługi o chęci otrzymania faktury 
w momencie składnia zamówienia.

openkitchenrestauracja



szef kuchni poleca
ŚLEDŹ HOLENDERSKI   ..........................................................  22
po mazursku

ZUPA MYŚLIWSKA  ..................................................................  24
z jelenia z rydzami podana z plackami z kiszonej kapusty 

STEK KARKOWY  ......................................................................  42
z Mangalicy z sosem whisky, kopytkami i zasmażaną kapustą

STEK SCHABOWY ....................................................................  42
z Mangalicy z sosem whisky, kopytkami i zasmażaną kapustą

UDO Z KACZKI 2 szt.  ................................................................  45
z żurawiną, kluskami śląskimi i zasmażaną czerwoną kapustą 

zupy
KREM Z WARZYW SEZONOWYCH  ...........  ............................. 18

ZUPA RYBNA  .............................................................................  26
z nutą bazylii na świeżych pomidorach

ORIENT NA MAZURACH  .......................................................  25
zupa krewetkowa z mleczkiem kokosowym, chrupiącymi 
warzywami i świeżą kolendrą 

ZUPA Z LEŚNYCH GRZYBÓW  ..............................................  21
z kluseczkami i słodką śmietaną

salaty
GRILLOWANY KURCZAK  ......................................................  36
na chrupiących sałatach z czosnkowymi grzankami i sosem
z dodatkiem anchois (możliwa opcja vege)

CARPACCIO Z BURAKA  .......................................................... 35
z kozim serem, rukolą i prażonymi orzechami włoskimi, figi

FLAMBIROWANA WOŁOWINA  ..........................................  39
na grillowanych warzywach w sosie ziołowym z nutą tabasco
(możliwa opcja vege z boczniakiem)

grill
STEK Z POLĘDWICY WOŁOWEJ  ...........................................  72

STEK ANGUS AUSTRALIA  ....................................................  65

BURGER WOŁOWY Z DOJRZEWAJCEJ WOŁOWINY  ......  37
z dodatkiem warzyw i bekonu podany z łódeczkami  
ziemniaczanymi z lokalnych ziemniaków

BURGER WOŁOWY NA OSTRO  .............................................  37 
Z DOJRZEWAJĄCEJ WOŁOWINY
z dodatkiem warzyw, rukoli, papryczki chilli i sosem wasabi 
podany z łódeczkami ziemniaczanymi z lokalnych ziemniaków

BURGER Z SZARPANĄ WOŁOWINĄ  ....................................  37
z sosem chrzanowym i z surówką z czerwonej kapusty  
podany z łódeczkami ziemniaczanymi z lokalnych ziemniaków

BURGER DROBIOWY  .............................................................  32
z jajkiem sadzonym, piklami, serem Cheddar i sosem Cezar  
dodatkiem anchois, podany z łódeczkami ziemniaczanymi  
z lokalnych ziemniaków

BURGER WEGETARIAŃSKI  ..................................................  29
z panierowanym boczniakiem i świeżymi warzywami 
podany z łódeczkami ziemniaczanymi z lokalnych ziemniaków

Proponowane sosy i dipy: ciemny sos demi-glace, sos z leśnych 
grzybów, BBQ, czosnkowy, pomidorowy / 5 pln

makarony
i pierogi

PENNE CARBONARA  .............................................................  29
z pancettą i natką pietruszki

TAGLIATELLE
Z PODWĘDZANĄ POLĘDWICZKĄ  .....................................  34
w sosie z leśnych grzybów

SPAGHETTI Z KREWETKAMI   ................................................  38
szparagami, suszonymi pomidorami i chili

MAKARON RYŻOWY NA OSTRO  ..........................................  28
z warzywami, sos orientalny

ROŚLINNE TAGLIATELLE  ......................................................  28
z wegańskiem kurczakiem, kremowym sosem grzybowym  
i pomidorkami koktajlowymi oraz natką pietruszki

PIEROGI Z KACZKĄ  ................................................................  35
podsmażane na maśle, podawane na modrej kapuście 
z powidłami z żurawiny (6 szt.)

LASAGNE  ....................................................................................  32
z placków ziemniaczanych ze szpinakiem i sosem grzybowym

RAVIOLI Z GĘSINĄ I JARZĘBINĄ  .......................................  34 
na musie dyniowym z czarnuszką i prażonymi orzechami 
włoskimi

desery
SERNIK NOWOJORSKI  ..........................................................  18
z sosem słony karmel i wiórkami z orzecha włoskiego

LAWA CZEKOLADOWA ..........................................................  18
z sosem owocowym i gałką lodów własnej produkcji

BEZA PAVLOVA  ........................................................................  19
z mascarpone, coulie owocowym i świeżymi owocami

TARTA ORZECHOWA  ..............................................................  18
z sosem porzeczkowym

LODY WŁASNEJ PRODUKCJI  ..............................................  19
3 gałki, z owocami i bitą śmietalną

LODY  ............................................................................. 5 / GAŁKA
czarny bez, rozmaryn, wanilia, mięta z czekoladą, rokitnik

dodatki
ZIEMNIACZKI SMAŻONE ......................................................... 6
z czosnkiem i natką
PUREE ZIEMNIACZANE ............................................................ 6
z masłem i koperkiem
ŁÓDECZKI Z LOKALNYCH ZIEMNIAKÓW  .......................... 6
z ziołami i czosnkiem
KOPYTKA  ...................................................................................... 6
smażone z pietruszką i czosnkiem
BIAŁA KAPUSTA  ......................................................................... 7
GRILLOWANE WARZYWA  ....................................................... 8
z czosnkiem 
MIX SAŁAT  .................................................................................... 8
ze świeżymi warzywami i sosem vinegret
KISZONA KAPUSTA  ................................................................... 7
z antonówką, natką pietruszki i oliwą

glówne
PSTRĄG  .......................................................................................  36
pieczony z czosnkiem, świeżymi ziołami i pieczywem (1 szt.)

ŁOSOŚ  ..........................................................................................  38
smażony z sosem curry, chrupiącą marchewką i liśćmi szpinaku

HALIBUT  ......................................................................................  37
na jarmużu w sosie szafranowym

SANDACZ  ...................................................................................  37
ze smażonymi kapeluszami borowika i natką pietruszki

„KONKRETNY“ SCHAB Z KOŚCIĄ  ......................................  28
panierowany

KEBAB GRUZIŃSKI  .................................................................  42
z chaczapuri z sosem satsebeli i sezonowymi warzywami

ŻEBERKA WIEPRZOWE  .........................................................  32
na ostro w sosie BBQ

GOLONKA  ..................................................................................  48
z kapustą zasmażaną, chrzanem, musztardą i pieczywem

na poczatek
PLACKI ZIEMNIACZANE  .......................................................  28
z wędzonym na zimno łososiem i kwaśną śmietaną z koprem

TATAR WOŁOWY  ......................................................................  37
z marynowanymi kurkami, cebulą i piklami

CARPACCIO WOŁOWE  ...........................................................  35
z miksem sałat, grillowanym karczochem, pieczarką, 
parmezanem, kaparami i suszonymi pomidorami

KREWETKI KRÓLEWSKIE  .....................................................  37
duszone w białym winie z serkiem mascarpone i chili, 
podane z chrupiącą bagietką

DESKA SERÓW I ANTIPASTI  ...............................................  49
dla dwóch osób

KREWETKI GRILLOWANE DLA DWOJGA ........................  75
z miksem sałat, wyborem sosów i bagietką podane  
na kamieniu lawowym


