
Menu Walentynkowe Menu Walentynkowe 
Restauracja LOCOMOTIVA Restauracja LOCOMOTIVA 

9-11 i 14 lutego9-11 i 14 lutego

-Aperitif--Aperitif-

Kieliszek wytrawnego Prosseco z truskawką Kieliszek wytrawnego Prosseco z truskawką / 12pln/ 12pln

-Przystawki--Przystawki-

Carpaccio z marynowanego buraka, Carpaccio z marynowanego buraka, 

wyselekcjonowany ser pasterski, dressingwyselekcjonowany ser pasterski, dressing /15pln /15pln

******

Carpaccio wołowe, parmezan, oliwa z oliwekCarpaccio wołowe, parmezan, oliwa z oliwek /20pln /20pln

******
Bukiet wykwintnych sałat z marynowanym kurczakiem, Bukiet wykwintnych sałat z marynowanym kurczakiem, 

grillowana wędzona mozzarella, owoce, żurawinowy vinegrait grillowana wędzona mozzarella, owoce, żurawinowy vinegrait /20pln/20pln

-Zupy--Zupy-

Orientalna zupa tajska z krewetkami Orientalna zupa tajska z krewetkami 15pln / 15pln / kurczakiemkurczakiem /12pln /12pln

******
Duo krem z białych warzyw i kremu pomidorowego, Duo krem z białych warzyw i kremu pomidorowego, 

chips z pasternakachips z pasternaka /12pln /12pln

-Dania główne--Dania główne-

Duo Tagliolini z krewetkami i pomidorkami daktylowymi, Duo Tagliolini z krewetkami i pomidorkami daktylowymi, 

nuta limetki & zielonej herbatynuta limetki & zielonej herbaty /25pln /25pln

******

Steak Argentyński z sosem pieprzowo-serowym, Steak Argentyński z sosem pieprzowo-serowym, 

grillowane ziemniaki, coleslaw grillowane ziemniaki, coleslaw /60pln/60pln

******

Kurczak Supreme z maślanym szpinakiem, Kurczak Supreme z maślanym szpinakiem, 

ryż jaśminowy, tęczowa marchewkaryż jaśminowy, tęczowa marchewka / 30pln  / 30pln 



******
Sandacz z frytkami warzywnymi, Sandacz z frytkami warzywnymi, 

sałata grecka z nutą kremu balsamicznegosałata grecka z nutą kremu balsamicznego /35pln /35pln

-Słodkości--Słodkości-  15pln15pln

Czekoladowe fondant z płynną białą czekoladą, Czekoladowe fondant z płynną białą czekoladą, 

lody waniliowe, konftura leśnalody waniliowe, konftura leśna

******
Waniliowa panacotta z truskawkową nutąWaniliowa panacotta z truskawkową nutą  

Wybierając 3 daniowe menu na parę - Wybierając 3 daniowe menu na parę - 

Gratis 0,7l wina stołowego białego lub czerwonegoGratis 0,7l wina stołowego białego lub czerwonego

-Kawa--Kawa-

Barraquito /Barraquito /14pln14pln

czyli kawa po kanaryjsku z cointreauczyli kawa po kanaryjsku z cointreau

Kawa po irlandzku z whisky i bitą śmietanąKawa po irlandzku z whisky i bitą śmietaną / /15pln15pln

Kawa po brazylisku z rumem, czekoladą i waniliąKawa po brazylisku z rumem, czekoladą i wanilią / 15pln / 15pln

- Drinki- - Drinki- 

Very Erotic Very Erotic /15pln/15pln

wino musujące, wódka, truskawki, 7up, grenadinawino musujące, wódka, truskawki, 7up, grenadina

Melonowa rozkosz Melonowa rozkosz /16pln/16pln

Rum, Wódka, syrop melonowy, Blue Curacao, bitter lemonRum, Wódka, syrop melonowy, Blue Curacao, bitter lemon

Kuszący "Sex on the beach"Kuszący "Sex on the beach" /18pln /18pln
Wódka, Malibu, syrop brzoskwiniowy, sok pomarańczowy, syrop porzeczkowyWódka, Malibu, syrop brzoskwiniowy, sok pomarańczowy, syrop porzeczkowy

Uwodzicielskie Mojito Uwodzicielskie Mojito /18pln/18pln



Rum, syrop cukrowy, limonka, mięta, woda gazowana lub 7upRum, syrop cukrowy, limonka, mięta, woda gazowana lub 7up


