
Dzień dobry,

Proszę jeszcze o poniższe zmiany i drukujmy 30 szt. polskiej wersji i 12 szt. angielskiej.

Na pierwszej stronie pod zupami wyrzucamy:

Dołącz do grona przyjaciół Konfitury…. wraz z Najlepsze zdjęcia raz w…

W to miejsce dodajemy poniższą informację:

Fajnie byłoby wrzucić grafikę z małym prezentem.

Podobnie w wersji angielskiej:

In our restaurants you can buy a special-event coupons

for your family or friends

KOKTAJLE I SMOOTHIES

Wyrzucamy smaki: jagodowy, malinowy oraz szpinakowy i kiwi

A w  te miejsce piszemy: O smaki pytaj obsługę

Podobnie w wersji angielskiej:

Ask the stuff about the flavours

Okładka 

PIWA REGIONALNE

PIWO NA MIODZIE GRYCZANYM z Browaru Jabłonowo 
Uszlachetniane naturalnym miodem gryczanym, dobrze wyleżakowane o wyrazistym aromacie miodu 

i kolorze ciemnego bursztynu. Zapach intensywnie miodowy z lekkimi nutami karmelowymi i słodowymi.

RACIBORSKIE CIEMNE z Browaru Racibórz 
Warzone ze słodów jęczmiennych oraz karmelowego i palonego. Posiada pełny aromat, 

przypominający klasycznego niemieckiego dunkel bocka.

PSZENICZNIAK z Browaru Amber
Jak na przyzwoitą pszenicę przystało charakteryzuje się obfitą bardzo trwałą pianą, intensywnym zapachem 

bananów i goździków. Piwo jest naturalnie mętne złotego koloru, w smaku wyczuwalne słodko kwaśne nuty 

dopełnione wysokim wysyceniem.

13 zł

13 zł

13 zł

BOJAN TOPOREK z Browaru Bojanowo 

Bojan Toporek to piwo dedykowane Polskim Strażakom. Piwo typu lager, niefiltrowane.

Aromat jest rześki, odnajdziemy w nim cytrusy, nuty żywiczne i słodowe, które przyjemnie orzeźwiają. 

13 zł0,5l

0,5l

0,5l

0,5l

KOKTAJLE  ALKOHOLOWE

Rzeszowskie malinki

Aperol Spritz

Hugo

Mojito

(konfitura malinowa, rum, sok żurawinowy, sok z cytryny)

(aperol, wino musujące, woda gazowana)

(syrop z czarnego bzu, wino musujące, sok z cytryny)

(rum, limonka, mięta, cukier trzcinowy, sprite)

22 zł

22 zł

21 zł

21 zł

Bora Bora

Whisky in the jar

Mechaniczna pomarańcza

Aperol Light

(rum, sok ananasowy, sok pomarańczowy, grenadina, syrop cukrowy, angostura)

(whisky, syrop rozmarynowy, archers, sok z cytryny, tonic)

(lody waniliowe, Finlandia Mango, syrop marakuja, sok pomarańczowy)

(syrop aperol, sok z cytryny, woda gazowana)

21 zł

22 zł

20 zł

17 zł

Niedzielny kierowca (lody waniliowe, syrop marakuja, sok pomarańczowy) 16 zł

250ml

300ml

300ml

300ml

250ml

150ml

300ml

300ml

300ml

PIWA BUTELKOWE

Lech Premium

0,5l

PIWA Z BECZKI 

Tyskie Gronie z beczki              

Tyskie Gronie z beczki              0,3l

10 zł

8 zł

Kozel Lezak

Lech Free

0,5l

0,5l 10 zł

10 zł

0,5l 10 zł

PIWO

MALINOWA KONFITURA - piwo autorskie

Piwo jasne niefiltrowane z naturalnym sokiem malinowym. Soczyście owocowe z doskonałym balansem słodyczy 

i goryczki. Zawiera chmiele Marynka i Lubelski. Najlepiej smakuje w Konfiturze.

0,5l 15 zł

KOKTAJLE  BEZALKOHOLOWE

Guma Turbo (syrop guma balonowa, sok żurawinowy, sok z cytryny) 16 zł300ml

Lech Free smakowe 0,5l 10 zł

BUH z browaru Tenczynek 

Piwo w stylu ale, górnej fermentacji. Niezwykle aromatyczne połączenie starannie dobranych chmieli angielskich

i suszu konopnego (aż 0,5 g na butelkę!). Gwarantuje niezapomniane doznania. Jakie? Usiądź wygodnie i uwolnij BUHa!

 

0,5l 17 zł

Pan IPAni z browaru Trzech Kumpli
Pan IPAni to doskonałe piwo na początek przygody ze stylem India Pale Ale. W aromacie dominują akcenty

cytrusów, gruszek i mango przeplatane delikatnymi nutami kwiatowymi. Jasnozłote, lekko zamglone.

17 zł
0,5l

Espresso Martini (kahlua, wódka, espresso) 21 zł300ml

PROSECCO 

Karafka 

Karafki ze świeżymi owocami 

100 ml 

0,5l

10 zł

40 zł

1l 70 zł

+5 zł 

Kieliszek 

Karafka

NA POCZĄTEK

Tatar z podkarpackiej wołowiny z eleganckimi dodatkami 39 zł

POLSKIE PYSZNOŚCI I SPECJAŁY
doskonałe również jako gorące przystawki

Podkarpackie bruschetty na proziakach – z pastą z oliwek, z mozarellą

i pomidorami, z pastą grzybową i szynką 24 zł300g

150g

Tradycyjne placki ziemniaczane złote i chrupiące

Domowe racuchy z jabłkami oraz wybranym dżemem

z kwaśną śmietaną 

 

         

 

         
19 zł

19 zł

29 zł

250g

400g

350g

24 zł300g

SAŁATKI

ZUPY

Aromatyczna borowikowa z grzankami 

Rumiany rosół z makaronem na wielu mięsach i jarzynach 16 zł

21 zł

300ml

300ml

ze szpinakiem z cebulką i czosnkiem posypane serem bursztyn

z gulaszem wołowym najprzedniejszego gatunku

Sałatka z grillowanym kozim serem  na grzance z konfiturą figową, 

malinami i gruszką 37 zł350g

Barszcz czerwony z uszkami 17 zł300ml

Sałatka z kurczakiem w curry ze świeżymi warzywami i vinegretem

z mango

Wersja z krewetkami

36 zł350g

42 zł350g

ilovekonfitura         Restauracja Konfitura            konfitura.rzeszow      Konfitura

Wszystkie dania przygotowujemy wyłącznie w oparciu

 o własne  niepowtarzalne receptury

Czas oczekiwania na dania gorące 

wynosi około 30 minut

Serwis naszych Gości nie jest doliczany do rachunku

Karta z alergenami i opisem składników znajduje

 się u obsługi 

Ceny zawierają podatek VAT

Nie dzielimy rachunków powyżej 6 osób

- Danie wegetariańskie

Menu

Podaruj swoim najbliższym okolicznościowy bon upominkowy

do nabycia u obsługi.

DANIA GŁÓWNE

Kotlet De Volaille nadziewany koperkiem, masłem i czosnkiem podany

z ziemniakami opiekanymi i bukietem surówek 40 zł

39 zł

Stek z podkarpackiej polędwicy wołowej w kolorowym pieprzu

podany z frytkami i sałatką 79 zł

Polędwiczka wieprzowa podana z zapiekanką z brokuła, młodymi

warzywami i sosem estragonowym

Wątróbka wiśniowa z prażonymi jabłkami z domowej spiżarni 31 zł

Papardelle z kurczakiem i pesto z czosnku niedźwiedziego

z pomidorkami koktajlowymi i serem bursztyn 36 zł

Kotlet schabowy bardzo po polsku podany z ziemniakami z masłem

i koperkiem i kapustą zasmażaną

38 zł

Burger wołowy w proziaku z piklowanymi warzywami, goudą,

pomidorem, sałatą i sosem majonezowo-musztardowym podany

z frytkami i surówką 

37 zł

Kurczak burger w proziaku z piklowanymi warzywami, serem góralskim,

żurawiną, sałatą i sosem  majonezowo-musztardowym podany

z frytkami i surówką 

400g

400g

400g

450g

450g

42 zł300g

350g

400g

ULEPIONE W NASZEJ KUCHNI

Pierogi ruskie okraszone złocistą cebulką

Pierogi z mięsem okraszone skwarkami

Pierogi ze szpinakiem i suszonymi pomidorami podane z sosem serowym

19 zł

19 zł

21 zł

400g

400g

400g

Fondant z czarną duszą podany z sosem z białej czekolady i lodami z kruszonką 21 zł

DESERY

Szarlotka u nas pieczona z lodami i bitą śmietaną

Puchar lodów waniliowych z musem malinowym i bitą śmietaną

17 zł

15 zł

180g

250g

200g

DODATKI BEZ KTÓRYCH NIE MOŻNA SIĘ NAJEŚĆ

Ziemniaki z masłem i koperkiem 

Frytki

Biały ryż 
Mizeria 

6 zł

8 zł

5 zł
8 zł

7 złZiemniaki opiekane 

Surówka 6 zł

250g

200g

200g

Bukiet rozmaitych 

surówek 9 zł200g

200g
150g

100g

Pierś z kaczki z racuchem z młodych ziemniaków na puree z czerwonej

kapusty z sosem balsamicznym z borówkami 49 zł350g

Burger wegański z  z piklowanymi warzywami podanyBeyond Meat

z frytkami i surówką 43 zł450g

Papardelle z łososiem, pomidorkami koktajlowymi,

kaparami i czerwoną cebulą 39 zł350g

Łosoś pieczony podany z tartą z nowalijek na delikatnym sosie

bazyliowo-maślanym 49 zł350g

Tarta z cukinią i szparagami z bukietem sałat 24 zł300g

Tarta z białą czekoladą i świeżymi owocami sezonowymi 19 zł200g

 to nowatorskie „mięso” 

w 100% pochodzenia roślinnego.

Znakomicie oddaje smak mięsa wołowego 

zachowując soczystość i mięsistość.

Nie zawiera soi ani glutenu.

Beyond Meat



Środek

KAWY

Espresso

Podwójne espresso

Americano 

Cafe latte

Cappuccino

Espresso macchiato

7 zł

9 zł

8 zł

8 zł

10 zł

12 zł

Flat white 12 zł

Cafe latte smakowe
poziomkowa, szarlotkowa, 

ciasteczko czekoladowe, toffi, wanilia

14 zł

15 zł

15 zł

11 zł

Cafe latte z likierem
amaretto, adwokat, baileys

Irish Coffee

Kawy mrożone 

klasyczna

z lodami waniliowymi i bitą śmietaną

z whisky i likierem kawowym

13 zł

15 zł

KOKTAJLE I SMOOTHIES

NAPOJE ZIMNE

Soki owocowe  

Woda mineralna

Sprite, Fanta, Tonic

Coca Cola

8 zł

7 zł

10 zł

Kropla Beskidu 

10 zł

250ml

330ml

250ml

250ml

pomarańczowy, grejpfrutowy,

jabłkowy

17 zł250mlSoki z domowej tłoczni 

Espresso Tonic 12 zł

NAPITKI GORĄCE

Herbata Dilmah 

Herbata z miodem i cytryną  

Herbata z prądem z wiśniówką, 

malinówką lub rumem
8 zł

14 zł
16 zł

Herbata z konfiturą malinową 14 zł
Prawdziwa czekolada na gorąco

z bitą śmietaną 

z lodami waniliowymi 

z konfiturą malinową i likierem 

malinowym

14 zł

15 zł

17 zł

Herbata z imbirem i pomarańczami 15 zł

Zielona Konfitura 15 zł

herbata zielona z konfiturą pomarańczową 

cytrynowa z miętą

15 zł350mlDomowe lemoniady 

Affogato 11 zł

Wszystkie kawy mleczne możemy przygotować na

mleku sojowym lub bez laktozy.

rabarbarowa

bazyliowo-miętowa

Koktajle / jogurt naturalny, owoce, miód 19 zł300 ml

Chococino z lentilkami 13 zł

Smoothies / soki, owoce, miód 19 zł300 ml

O smaki pytaj kelnera

O smaki pytaj kelnera

PIWA REGIONALNE

PIWO NA MIODZIE GRYCZANYM z Browaru Jabłonowo 
Uszlachetniane naturalnym miodem gryczanym, dobrze wyleżakowane o wyrazistym aromacie miodu 

i kolorze ciemnego bursztynu. Zapach intensywnie miodowy z lekkimi nutami karmelowymi i słodowymi.

RACIBORSKIE CIEMNE z Browaru Racibórz 
Warzone ze słodów jęczmiennych oraz karmelowego i palonego. Posiada pełny aromat, 

przypominający klasycznego niemieckiego dunkel bocka.

PSZENICZNIAK z Browaru Amber
Jak na przyzwoitą pszenicę przystało charakteryzuje się obfitą bardzo trwałą pianą, intensywnym zapachem 

bananów i goździków. Piwo jest naturalnie mętne złotego koloru, w smaku wyczuwalne słodko kwaśne nuty 

dopełnione wysokim wysyceniem.

13 zł

13 zł

13 zł

BOJAN TOPOREK z Browaru Bojanowo 

Bojan Toporek to piwo dedykowane Polskim Strażakom. Piwo typu lager, niefiltrowane.

Aromat jest rześki, odnajdziemy w nim cytrusy, nuty żywiczne i słodowe, które przyjemnie orzeźwiają. 

13 zł0,5l

0,5l

0,5l

0,5l

KOKTAJLE  ALKOHOLOWE

Rzeszowskie malinki

Aperol Spritz

Hugo

Mojito

(konfitura malinowa, rum, sok żurawinowy, sok z cytryny)

(aperol, wino musujące, woda gazowana)

(syrop z czarnego bzu, wino musujące, sok z cytryny)

(rum, limonka, mięta, cukier trzcinowy, sprite)

22 zł

22 zł

21 zł

21 zł

Bora Bora

Whisky in the jar

Mechaniczna pomarańcza

Aperol Light

(rum, sok ananasowy, sok pomarańczowy, grenadina, syrop cukrowy, angostura)

(whisky, syrop rozmarynowy, archers, sok z cytryny, tonic)

(lody waniliowe, Finlandia Mango, syrop marakuja, sok pomarańczowy)

(syrop aperol, sok z cytryny, woda gazowana)

21 zł

22 zł

20 zł

17 zł

Niedzielny kierowca (lody waniliowe, syrop marakuja, sok pomarańczowy) 16 zł

250ml

300ml

300ml

300ml

250ml

150ml

300ml

300ml

300ml
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0,5l

PIWA Z BECZKI 

Tyskie Gronie z beczki              
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10 zł

8 zł

Kozel Lezak

Lech Free

0,5l

0,5l 10 zł

10 zł

0,5l 10 zł

PIWO

MALINOWA KONFITURA - piwo autorskie

Piwo jasne niefiltrowane z naturalnym sokiem malinowym. Soczyście owocowe z doskonałym balansem słodyczy 

i goryczki. Zawiera chmiele Marynka i Lubelski. Najlepiej smakuje w Konfiturze.

0,5l 15 zł
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Guma Turbo (syrop guma balonowa, sok żurawinowy, sok z cytryny) 16 zł300ml

Lech Free smakowe 0,5l 10 zł

BUH z browaru Tenczynek 

Piwo w stylu ale, górnej fermentacji. Niezwykle aromatyczne połączenie starannie dobranych chmieli angielskich

i suszu konopnego (aż 0,5 g na butelkę!). Gwarantuje niezapomniane doznania. Jakie? Usiądź wygodnie i uwolnij BUHa!

 

0,5l 17 zł

Pan IPAni z browaru Trzech Kumpli
Pan IPAni to doskonałe piwo na początek przygody ze stylem India Pale Ale. W aromacie dominują akcenty

cytrusów, gruszek i mango przeplatane delikatnymi nutami kwiatowymi. Jasnozłote, lekko zamglone.

17 zł0,5l

Espresso Martini (kahlua, wódka, espresso) 21 zł300ml
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Karafka 

Karafki ze świeżymi owocami 

100 ml 

0,5l

10 zł
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1l 70 zł
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