
Drugie danie z ziemniakami oraz zestawem 3 surówek* 30,00 zł osoba
Drugie danie z ziemniakami oraz zestawem 3 surówek* 36,00 zł osoba
Zupa** 10,00 zł porcja 350 g
Zupa** 14,00 zł porcja 350 g
Porcja mięsa tańsza 16,00 zł porcja 120 g
Porcja miesa droższa 20,00 zł porcja 120 g
Łosoś pieczony z imbirem i kiełkami fasoli mung 30,00 zł porcja 120 g
Sandacz w sosie krewetkowym na warzywach duszonych w białym winie 27,00 zł porcja 120 g
Boeuf Strogonow wieprzowy (ze schabu) 26,00 zł porcja 300 g
Boeuf Strogonow wołowy z bagietką 36,00 zł porcja 300 g
Pierogi (z mięsem, ruskie, z kapustą i grzybami, z pieczarkami i serem) 3,00 zł sztuka 45g
Czarne pierogi ze szczupakiem w sosie grzybowym 48,00 zł 10 sztuk/750g
Kurczak pieczony  (pałki) 24,00 zł 500 g
Kurczak pieczony  (udka) 30,00 zł 500 g
Lasagne warzywna (seler zamiast makaronu) 84,00 zł 1 kg
Lasagne tradycyjna 84,00 zł 1 kg
Barszcz czerwony czysty 12,00 zł porcja 400 ml
Krokiet z mięsem 6,00 zł sztuka 80 g
Krokiet z kapustą 6,00 zł sztuka 80 g
Kluski śląskie 26,00 zł 1 kg

Muszle makaronowe z farszem drobiowo-pieczarkowymn 5,00 zł sztuka 50 g
Kanapeczka na pumperniklu z kozim serem i chutney cebulowym 6,00 zł sztuka 20 g
Bruschetta z concasse pomidorowym i gorgonzolą 6,50 zł sztuka 25 g
Rożek z łososia z musem chrzanowym 5,00 zł sztuka 45 g
Krakers z pastą serową, wędzonym łososiem i ziołami 5,00 zł sztuka 20 g
Roladki z cukinii z serem ricotta i orzechami ziemnymi 5,00 zł sztuka 20 g
Aranchini (faszerowane kulki ryżowe z mozzarellą, zielonym groszkiem i szynką parmeńską) 7,50 zł sztuka 45 g
Tatar z łososia na waflu ryżowym 6,50 zł sztuka 25 g
Roladka z tortilli z serem sałatkowym, suszonymi pomidorami i szpinakiem 5,00 zł sztuka 20 g
Roladka z tortilli z łososiem i szpinakiem 5,00 zł sztuka 20 g
Roladka z tortilli z kurczakiem i papryką 5,00 zł sztuka 20 g
Słona babeczka z nadzieniem z sera rokpol i oliwkami zielonymi 5,00 zł sztuka 40 g
Słona babeczka z pastą z jajeczną z szynką 5,00 zł sztuka 40 g

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA POZYCJI SPRZEDAWANYCH NA SZTUKI LUB PORCJE WYNOSI 10
W sprawie zamówień prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny

diner@dinerbistro.pl, tel. 513 333 892

Dania ciepłe

Przekąski wytrawne



Słona babeczka z sałatką jarzynową 6,50 zł sztuka 40 g
Kanapeczki z łososiem z dodatkami (sałata, koperek, oliwki) 5,00 zł sztuka 30 g
Kanapeczki z szynką z indyka z dodatkami (sałata, kiełki, pomidorki koktajlowe, ogórek, zioła) 5,00 zł sztuka 30 g
Kanapeczki z kiełbasą salami z dodatkami (sałata, kiełki, pomidorki koktajlowe, ogórek, zioła) 5,00 zł sztuka 30 g
Kanapeczki z serami z dodatkami (sałata, żurawina, kiełki, pomidorki koktajlowe, ogórek,  zioła) 5,00 zł sztuka 30 g
Sałatka grecka (mix sałat, ser sałatkowy, oliwki, cebula czerwona, papryka czerwona, sos winegret) 38,00 zł 500 g
Sałatka z kurczakiem (sałata lodowa lub radicchio, papryka, pomidor, ogórek, cebula czerwona, kukurydza, grzanki, grillowany kurczak, sos 
czosnkowy lub winegret) 38,00 zł

500 g

Sałatka z tuńczykiem (mix sałat, tuńczyk, pomidor, ogórek świeży, sos czosnkowy) 38,00 zł 500 g
Włoska sałatka makaronowa 38,00 zł 500 g
Ryżowa sałatka z tuńczykiem i ananasem 44,00 zł 500 g
Sałatka jarzynowa 30,00 zł 500 g
Stripsy drobiowe z sosem czosnkowym i 1000 wysp 72,00 zł 1 kg
Wątróbki drobiowe zawijane w boczek z sosem musztardowym 100,00 zł 1 kg
Półmisek serów (wybór serów żółtych i pleśniowych, krakersy, winogrona) 85,00 zł półmisek 500 g
Półmisek wędlin (szynka, kabanosy, salami, suszone pomidory, pikle) 50,00 zł półmisek 500 g
Pieczony schab ze śliwką lub morelą 85,00 zł 1 kg
Pieczona karkówka 85,00 zł 1 kg
Pieczony boczek 90,00 zł 1 kg
Galaretka z kurczaka 10,00 zł porcja 180g
Tymbaliki z pstrąga 10,00 zł porcja 120 g
Smalec ze skwarkami i cebulką + ogórki 6,50 zł porcja 150 g
Pieczywo mieszane 4,00 zł porcja 100 g
Śledź w oleju 14,00 zł porcja 100 g
Śledź w śmietanie 14,00 zł porcja 100 g
Ryba po grecku (dorsz) 95,00 zł 1 kg
Wybór surówek 10,00 zł porcja 150 g
Sushi zestaw 1 - 34 szt. *** 95,00 zł zestaw
Sushi zestaw 2 - 30 szt. *** 120,00 zł zestaw
Sushi zestaw 3 - 66 szt. *** 215,00 zł zestaw
Sushi zestaw 4 wegetariański - 28 szt. *** 75,00 zł zestaw

Mini ptyś (minimalna ilość zamówienia - 20 szt) 4,50 zł sztuka 45 g
Rogalik drożdżowy z marmoladą i prażonymi migdałami (minimalna ilość zamówienia - 20 szt) 5,00 zł sztuka 45 g
Krucha babeczka z kremem budyniowym i owocami (minimalna ilość zamówienia - 20 szt) 5,00 zł sztuka 45 g
Krucha babeczka z kremem kajmakowym i orzechami (minimalna ilość zamówienia - 20 szt) 3,00 zł sztuka 25 g
Tiramisu 6,00 zł monoporcja 80 g
Deser jogurtowy z chrunchy granolą i miodem 5,00 zł monoporcja 120 g
Mus czekoladowy z wiśniami 6,00 zł monoporcja 120 g
Crème brûlée 9,50 zł porcja 150 g

Przekąski słodkie



Brownie 11,00 zł porcja 100 g
Beza z krem mascarpone i owocami 18,00 zł porcja 150 g
Szarlotka 7,00 zł porcja 100 g
Sernik 8,50 zł porcja 100 g
Kawa z zaparzacza, herbata, cukier, mleko, cytryna 18,00 zł osoba
Kawa z ekspresu, herbata, cukier, mleko, cytryna 24,00 zł osoba* 

Drugie dania do wyboru opcja tańsza:
schabowy

sznycel drobiowy panierowany
schab lub pierś z kurczaka zapiekany/a z ananasem i serem

pieczeń wieprzowa w sosie własnym
dorsz zapiekany z warzywami i serem

dorsz saute z sosem cytrynowym
makaron  penne ze szpinakiem i parmezanem

zraz w sosie
nuggetsy z kurczaka w sezamie lub bez

Drugie danie do wyboru opcja droższa:
kotlet de volaille

polędwiczka wieprzowa z sosem lazurowym lub z sosem z zielonym pieprzem
żeberka w miodzie duszone na kiszonej kapuście
Surówki do wyboru (takie same w obu opcjach):

surówka z czerwonej kapusty
surówka z kiszonej kapusty

surówka z kapusty pekińskiej
surówka z selera z rodzynkami

surówka z marchewki
surówka z pora

coleslaw
surówka firmowa z czerwoną fasolą

buraczki
mizeria

sałatka szwedzka (ogórki konserwowe z cebulką)
mix sałat z sosem winegret



***
Szczegóły w ofercie sushi

** 
Zupa do wyboru opcja tańsza:
rosół drobiowy z makaronem

żurek
cebulowa z grzankami

zupa warmińska z pulpecikami wieprzowymi
minestrone
grochówka

fasolowa
pomidorowa

brokułowa
szparagowa

Zupa do wyboru opcja droższa:
bulion wołowo-drobiowy z lanymi kluskami

krem z białych warzyw
flaki wołowe

zupa gulaszowa
zupa serowa z mięsem mielonym i pieczarkami


