DODATKI - EXTRAS
340. Zapiekany ser / Cheese 6,90 zł
341. Frytki / French fries 8,70 zł
342. Ryż Curry / Curry flavoured rice 7,70 zł
343. Ziemniaki w plastrach zapiekane z serem 10,90 zł
Sliced potatoes baked with cheese
344. Ziemniaki w plastrach zapiekane z cebulką i boczkiem 10,90 zł
Sliced potatoes roasted with bacon and onions

421. Scheik waniliowy / (vanilla) 0,4 l 12,90 zł

515. Pomidorowy (tomato)

422. Scheik czekoladowy / (chocolate) 0,4 l 13,90 zł

516. Bananowy (banana)

423. Koktajl malinowo-truskawkowy / (raspberry-strawberry) 0,4 I 13,50 zł

517. Wiśniowy (cherry)

424. Driver’s Colada 0,4 l 13,90 zł
o smaku ananasowo-kokosowym z kawałkami ananasa
the flavor of pineapple and coconut with pieces of pineapple

518. Ananasowy (pineapple)

425. Solero 0,4 l 13,90 zł
o smaku mango i maracuji / the flavor of mango and maracuja

525. Pomarańczowy (orange) 0,2l 11,50 zł

345. Ziemniaki w mundurkach w sosie tzatziki 10,90 zł
Jacket potatoes served with tzatziki sauce

HERBATY - TEA - 7,50 zł

346. Surówka z selera z orzechami i rodzynkami 10,90 zł
Celery salad served with nuts and raisins

440. Darjeeling Royal

347. Kluski Gnocchi / Gnocchi 8,90 zł

442. Assam Special czarna mocna / black tea

348. Sałatka kartoflana / Potato salad 10,90 zł
349. Fasolka szparagowa 10,90 zł

SOKI NATURALNE - Świeżo wyciskane
NATURAL JUICES - FRESHLY SQUEEZED OUT
526. Jabłko-marchew (apple-carrot) 0,2l 11,50 zł
527. Jabłko-burak-marchew (apple-beetroot-carrot) 0,2l 11,50 zł
528. Jabłko-marchew-seler (apple-carrot-celery) 0,2l 11,50 zł

441. English Selesct Ceylon
443. Zielona Asia Superior green tea

PIWA - BEeR

350. Shoarma do pizzy / Shoarma (pizza topping) 8,90 zł

444. Sonne Asians zielona o aromacie świeżych owoców cytrusowych
the aroma fresh green citrus fruit tea

540. Żywiec 0,3/0,5I (becz) 7,90/8,90 zł

351. Surówka / salad 7,90 zł

445. Earl Grey Premium

352. Cytryna / Lemon 1,20 zł

446. Fruchte Natur owocowa / fruit tea

542. Guiness 0,3I (but.) 11,50 zł

353. Śmietanka do kawy / Coffee cream 1,20 zł

447. Sommerbeeren owoce lata / summer fruits tea

354. Bułka / Roll 1szt. 2,50 zł

448. Vita Orange pomarańczowa / orange tea

355. Wynos/Wynos zupa Take away/Take away soup 2,50 zł/1,90 zł

449. Rooibos Vanila waniliowa / vanilla tea
450. Kamille rumiankowa / camomile tea

DESERY - DESSERTS
400. Sernik wiedeński 15,90 zł
sernik wiedeński na kruchym cieście, polewa czekoladowa
Viennese shortcake cheesecake topped with chocolate sauce
401. Czekoladowa Fantazja 16,90 zł
ciasto czekoladowe, kulka lodów, bita śmietana
chocolate cake, whipped cream, vanilla ice cream
402. Odlotowe banany w cieście 20,90 zł
banany w cieście, miód, polewa czekoladowa, cukier puder, wiórki kokosowe, bita
śmietana
deep fried bananas in pastry served with honey, chocolate sauce, powdered sugar,
coconuts and whipped cream
403. Lody z gorącym sosem 18,90 zł
3 porcje lodów, sos malinowy
three scoops of ice cream topped with raspberry sauce
404. Ananas w karmelu z rumem 21,90 zł
ananas w karmelu z rumem, polewa czekoladowa, cukier puder, wiórki kokosowe,
bita śmietana
caramelized pineapple with rum served with chocolate sauce, powdered sugar,
coconuts and whipped cream

451. Pfefferminze miętowa / mint tea
452. Apfel Fruechte jabłkowa / apple tea
453. Lindenbluten ziołowa z kwiatem lipy / linden tea

541. Heineken 0,25/0,5l (becz) 8,90/9,90 zł
543. Paulaner 0,4l (but) 12,90 zł
544. Redd’s 0,4I (but) 8,50 zł
545. Żywiec niskoalkoholowy 0,33l (but) 8,90 zł
546. Żywiec Porter 0,33l (but) 8,90 zł
547. Desperados 0,4l (but) 9,50 zł
548. Diesel/Radler/Potsdamer 0,3l 8,90 zł 0,5I 9,90 zł
549. Sok do piwa 30ml 0,90 zł

WINA MUSUJĄCE - SPARKLING WINE

460. Grzaniec- gorące wino 150 ml 12,90 zł
Mulled wine

565. Cava Rigol (semi seco) białe półsłodkie Catalonia, Hiszpania but. 0,75l 75,00 zł

461. Czekolada szwajcarska na gorąco 200ml 10,90 zł
Swiss hot chocolate

Włochy but. 0,75l 85,00 zł

566. Zebo Muscato Sicilia white (sweet) białe słodkie deserowe I.G.T. Sicilia
567. Pierre Larousse Blanc De Blancs Brut (trocken) but. 0,2l 25,90 zł

WINA BIAŁE / RÓŻOWE - WHITE/ROSE WINE
575. Premio white (semi dry) białe, półwytrawne Central Valley, Chile

KAWY - COFFEE

640. Gordons 50ml 14,90 zł
641. Lubuski 50ml 8,90 zł

WHISKEY
645. Dark Whiskey 50ml 10,50 zł
646. JW. Red Label 50ml 16,90 zł
647. JW. Black Label 50ml 21,90 zł
648. Ballantine’s 50ml 17,90 zł
649. Jim Beam 50ml 17,90 zł
650. Jack Daniel’s 50ml 21,90 zł

BRANDY
655. Metaxa 3* 50ml 12,90 zł
656. Metaxa 7* 50ml 17,90 zł
657. Stock 84 50ml 15,90 zł

COGNAC
660. Camus VS 50ml 39,00 zł

RUM
665. Bacardi 50ml 15,90 zł
666. Malibu 50ml 14,90 zł

NAPOJE GORĄCE - WARM DRINKS

462. Gorące mleko smakowe 200ml 10,90 zł
gorące spienione mleko waniliowe lub orzechowe
vanilla or peanut steamed milk served hot

GIN

100ml 11,00 zł but.750ml 66,00 zł

470. Espresso 40ml 7,50 zł

576. Antares Sauviqnon Blanc white (dry) białe, wytrawne Central Valley, Chile

471. Espresso Doppio 12,90 zł

100ml 12,00 zł but.750ml 72,00zł
577. Tour de Mandelotte Bordeaux white(sweet) białe, słodkie

DRINKI - DRINKS
670. Tequila sunrise 17,90 zł
50 ml Tequili, Grenadina, 150 ml sok pomarańczowy (orange juice)
671. Margerita 21,50 zł
75 ml Tequila, 25 ml sok ananasowy (pineapplejulce),
25ml sok pomarańczowy (orange juice), sok z limetek (lime juice)
672. Cuba Libre 17,50 zł
50 ml Bacardi, sok cytrynowy (lemon juice), cola
673. Błękit Nilu 18,50 zł
Absolut 40 ml, Blue Curacao 20 ml, sprite
674. Campari Drink 17,50 zł
50 ml Campari, sok pomarańczowy (orange juice)

100 ml 13,90 zł but.750ml 85,00 zł

405. Puchar owocowy 20,90 zł
6 rodzajów owoców, miód, bita śmietana
six kinds of fruit served with honey and whipped cream

100ml 13,90 zł but.750ml 85,00 zł

406. Lody advocat 19,90 zł
3 porcje lodów, bita śmietana, owoce, advocat,polewa czekoladowa
three scoops of ice cream served with whipped cream, fruit, Advocaat and chocolate sauce

WINA CZERWONE - RED WINE

407. Lody z owocami 17,90 zł
3 porcje lodów, owoc, bita śmietana
three scoops of ice cream, fruit

100ml 11,00 zł but.750ml 66,00 zł

578. Santa Carolina rose (dry) różowe, wytrawne Central Valley, Chile

585. Premio red (semi dry) czerwone, półwytrawne Central Valley, Chile
586. Antares Cabernet Sauvignon red (dry) czerwone, wytrawne Central
Valley, Chile

100ml 12,00 zł but.750ml 72,00 zł
587. Carlo Riserva Rosso red (sweet) czerwone, słodkie IGT Toscania, Włochy

100ml 12,50 zł but.750ml 75,00 zł
472. Caffe Creme (czama) 150ml 7,50 zł

588. Chianti Castellani red (dry) czerwone, wytrawne DOCG Chianti, Włochy

473. Cappucino 150ml 8,50 zł

100ml 18,00 zł but.750ml 129,00 zł

474. Cafe Latte 250ml 9,50 zł
Espresso z gorącym spienionym mlekiem
coffee drink made with espresso and steamed milk
475. Latte Macchiato 250ml 10,50 zł
Napój z trzech warstw: gorące mleko, espresso, spienione mleko
coffee drink which consists of three layers: hot milk, espresso and steamed milk

408. Deser gruszkowy 17,90 zł
gruszka w syropie, 3 porcje lodów waniliowych i czekoladowych, polewa
czekoladowa, bita śmietana
pear in syrup served with three scoops of vanilla and chocolate ice cream and
chocolate sauce

476. Latte Macchiato Aromaticco 250ml 10,90 zł
Napój z czterech warstw: słodki syrop (wanilia, orzech, amaretto, toffi), gorące
mleko, espresso, spienione mleko
sweet syrup- vanilla, peanut, amaretto or toffee to choose from, hot milk, espresso and
steamed milk

WINO BECZKOWE - CAGE WINE
595. Astica Chardonnay white (semi dry) białe półwytrawne Mendoza, Argentyna
596. Astica Tempranillo red (semi dry) czerwone, półwytrawne Mendoza, Argentyna
Kieliszek 100 ml - 10,90 zł Karafka 250ml - 20,90 zł Dzban 500ml - 39,90 zł

APERITIF
600. Campari 50ml 12,90 zł

477. Chococcino 10,90 zł
Czekolada i espresso z gorącym spienionym mlekiem

VERMUTH

409. Lody bakaliowe 18,90 zł
3 porcje lodów,bita śmietana, bakalie, polewa orzechowa
three scoops of ice cream served with whipped cream, nuts and raisins and peanut sauce

478. Irish coffe 12,90 zł whisky 25 ml, kawa, bita śmietana

605. Martini Extra Dry 50ml 8,50 zł

479. Kawa mrożona z bitą śmietaną / Iced coffee with whipped cream 10,50 zł

606. Martini Bianco 50ml 8,50 zł

410. Lody Malibu 20,90 zł
3 porcje lodów, wiórki kokosowe, Malibu (30ml), amarenka, bita śmietana, posypka
three scoops of ice cream served with desiccated coconuts, Malibu rum (30ml),
Amarena cherries, whipped cream and sprinkles

480. Kawa mrożona z kulką lodów waniliowych i bitą śmietaną 12,50 zł
Iced coffee with vanilla ice ball and whipped cream

607. Martini Rosso 50ml 8,50 zł

481. Kawa podwójna 250ml 13,50 zł

LIKIERY

411. Lody Baileys 21,50 zł
3 porcje lodów,Baileys(30ml),bita śmietana
three scoops of ice cream served with Bailey’s Irish Cream and whipped cream
412. Lody Pinokio(dla dzieci) 16,90 zł
lody owocowo-waniliowe, bita śmietana, sos czekoladowy i truskawkowy, wafel,
owoce, kolorowa posypka
fruit and vanilla ice creams served with whipped cream, chocolate sauce, strawberry
sauce, wafer, fresh fruit and colorful sprinkles

KOKTAJLE - COCTAIL
420. Scheik bananowy z kawałkami owoców / (banana) 0,4 l 12,90 zł

NAPOJE ZIMNE - COLD DRINKS
490. Coca cola 0,2 l 5,50 zł /0,3 l 7,50 zł /0,4 l 8,90 zł
491. Fanta 0,2 l 5,50 zł /0,3 l 7,50 zł /0,4 l 8,90 zł
492. Sprite 0,2 l 5,50 zł /0,3 l 7,50 zł /0,4 l 8,90 zł
493. Coca Cola light 0,33l (pusz.) 7,50 zł
494. Red Buli (pusz.) 11,50 zł
495. Nestea (herbata mrożona) 0,33l 6,90 zł
496. Woda gazowana 0,2 l 4,50 zł /0,3 l 5,50zł /0,4 l 6,50zł
497. Woda niegazowana 0,2 l 4,50 zł /0,3 l 5,50zł /0,4 I 6,50zł
498. Schpetzi 0,2 l 6,50 zł /0,3 l 7,50 zł /0,4 l 8,50 zł
499. Apfelschorle 0,2 l 6,50 zł /0,3 l 7,50 zł /0,4 I 8,50 zł
500. Ginger Ale 0,2 l 6,50 zł / 0,3 l 7,50 zł / 0,4 l 8,50 zł
501. Tonic 0,2 l 6,50 zł /0,3 l 7,50 zł /0,4 l 8,50 zł

610. Jagermeister 50ml 13,90 zł
611. Bols Blue 50ml 12,50 zł

676. Whisky & Cola 19,50 zł
50 ml Johnie Walker, cola
677. Szarlotka 14,90 zł
50 ml Żubrówki, sok jabłkowy (apple juice)
678. Sex on the beach 20,50 zł
25 ml wódka Bols, 25 ml Malibu, 25 mI Brandy, 150 ml sok pomarańczowy (orange
juice), 25 ml sok z czarnej porzeczki (black currant juice)
679. Long Island Ice Tea 29,90 zł
25 ml Cointreau, 25 ml Whisky, 25 ml Gin, 25ml Tequila, 25ml Rum, 25 ml wódka,
25ml Martini Blanco, sok z cytryny (lemon juice), cola
680. Mleczna karawana 16,90 zł
50 ml Malibu, 100 ml mleko (milk), lód (ice)
681. Mojito 19,90 zł
50 ml Bacardi, mięta, limonka, woda gazowana
682. Cosmopolitan 19,90 zł
50 ml wódki, 25ml Triple, sok z limonki, sok żurawinowy i cytryny, sok porzeczkowy
683. Scottish Suprise 21,90 zł
50 ml Ballantine’s, Granadina, syrop i nektar z maracuji, sok z cytryny
684. Hurricane 20,90 zł
75 ml Bacardi, Granadina, sok z limonki, syrop z marakuji, cytryna, sok ananasowy,
sok pomarańczowy

612. Bols Creme de banana 50ml 12,90 zł
613. Passoa 50ml 11,50 zł
614. Baileys 50ml 14,90 zł
615. Cointreau 50ml 14,90 zł

SZYBKI STRZAŁ - SHOTS
690. Wściekły pies 8,90 zł
wódka bols 40 ml, sok malinowy (raspberry juice), tabasco

WÓDKA - VODKA
620. Luksusowa 50ml 8,50 zł 0,5I 79,00 zł

Dania przygotowywane na miejscu
ze sprawdzonych produktów
od najlepszych dostawców.

621. Bols 50ml 8,50 zł 0,5I 79,00 zł
622. Wyborowa 50ml 8,50 zł 0,5I 79,00 zł
623. Żubrówka 50ml 8,50 zł 0,5I 79,00 zł

All dishes are made on the spot with proven
genuine products from top suppliers.

624. Czysta De Luxe 50ml 8,50 zł 0,5I 79,00 zł
625. Finlandia 50ml 10,50 zł 0,5I 99,00 zł

3 godziny parkingu gratis.
Dla gości restauracji za okazaniem paragonu.

Przyjmujemy zamówienia grupowe,
organizujemy przyjęcia.

3 hours - free parking lot.
For restaurant guests. Please show
your bill at departure.

We accept bigger group,
we organize parties.

626. Finlandia Crannbery 50ml 10,50 zł 0,5I 99,00 zł

SOKI - JUICE
0,2 6,50 zł /0,3 l 7,50 zł /0,4 l 8,50 zł
510. Pomarańczowy (orange)

627. Absolut 50ml 11,50 zł 0,5I 109,00 zł
628. Absolut Citron 50ml 11,50 zł 0,5I 109,00 zł
629. Żołądkowa 50ml 8,50 zł 0,5I 79,00 zł

511. Jabłkowy (apple)
512. Czarna porzeczka (blackcurrant)
513. Grejpfrutowy (grapefruit)
514. Siedem witamin (muitivitamine)
Danie ostre / Hot dish

675. Gin & Tonic 14,90 zł
50 ml Ginu & Tonic

Danie bez mięsa / Vegetarian dish

TEQUILLA
635. Silver 50ml 15,90 zł
636. Gold 50ml 15,90 zł

KUCHNIA CZYNNA • Nd.-Cz.11.00 - 23.00 Pt.-Sb. 11.00-24.00
Ceny podane są w złotych polskich (PLN)ZŁ
The prices in this menu are in polish zlotys(PLN)
Podana w menu waga dania obejmuje całe danie.
The written weight of dishes includes the entire dish.
DLA GOŚCI RESTURACJI ZA OKAZANIEM RACHUNKU PARKING PRZEZ 3 GODZ.
GRATISI!!
FOR RESTAURANT GUESTS THE PARKING LOT IS FREE OF CHARGE FOR THREE HOURS.
PLEASE SHOW YOUR BILL AT DEPARTURE
Wszystkie dania wykonujemy na miejscu ze sprawdzonych, oryginalnych produktów
od najlepszych dostawców.
All dishes are made on the spot with proven genuine products from top suppliers.

Kuchnia czynna:
Nd - czw: 11:00 - 23:00 / Pt - sob: 11:00 - 24:00

STARTERY - STARTERS
01. Czosnkowe pieczywko 2szt 8,50 zł
Garlic Bread -2 pieces
02. Czosnkowe pieczywko z serem 2 szt 10,50 zł
Garlic Bread with Cheese - 2 pieces

41. Ramzes mix (300g) 21,90 zł
mix różnych sałat, Shoarma wieprzowa lub z kurczaka, papryka, pomidory, ogórki,
oliwki, sos vinaigrette, sos koktajlowy
salad mix, pork or chicken Shoarma, peppers, tomatoes, cucumber, olives, vinaigrette
dressing, cocktail souce

03. Bruschetta alla Caprese 3 szt 19,90 zł
pomidor, mozarella, oliwki, bazylia, oliwa z oliwek, pieczywo
tomato, mozzarella, olives, basil, olive oil, bread, fresh basil

111. Szaszłyk z kurczaka (600g) 34,50 zł
delikatne piersi kurze z grilla, boczek, cebula, zestaw surówek, papryka, frytki lub ryż
grilled chicken fillet, bacon, onions, salads, peppers, French fries or rice
112. Filet z kurczaka z serem i ananasem (600g) 37,50 zł
pierś z kurczaka z grilla ze świeżym ananasem, zapiekana z serem, sałatka
wegetariańska, frytki lub ryż
grilled chicken fillet with fresh pineapple baked
with cheese, vegetarian salad, French fries or rice
113. Ramzesroller (600g) 39,50 ZŁ
zawijany filet z kurczaka w panierce, nadziewany
serem i pieczarkami, zestaw surówek, frytki lub ryż
coated rolled chicken breast stuffed with cheese
and champignons, salads, French fries or rice
114. Szaszłyk z karkówki (600g) 34,90 zł
mięso wieprzowe z grilla, boczek, pieczarki, cebula, papryka, zestaw surówek, frytki
lub ryż
grilled pork neck, bacon, champignons, onions, peppers, salads, French fries or rice
115. Stek z karkówki (600g) 31,90 zł
karkówka z grilla, pieczarki, papryka, cebula, zestaw surówek, frytki lub ryż
grilled pork neck, champignons, peppers, onions, salads, French fries or rice

42. Sałatka z tuńczykiem i jajkiem (300g) 20,90 zł
mix różnych sałat, tuńczyk, jajko, papryka, oliwki, pomidory, ogórki, sos vinaigrette,
salad mix, tuna, egg, peppers, olives, tomatoes, cucumber, vinaigrette dressing,
04. Nachos z sosami 19,90 zł
chipsy tortilla + 4 sosy: gorący sos serowy, sos ostry, słodko-kwaśny, czosnkowy
chips tortilla + 4 sauces: hot cheese sauce, hot sauce, cocktail souce, garlic sauce

116. Żeberka Specjal (650g) 35,90 zł
żeberka wieprzowe z grilla, pieczarki, papryka, cebula, zestaw surówek, frytki lub ryż
grilled pork ribs, champignons, peppers, onions, salads, French fries or rice

KUCHNIE ŚWIATA - WORLD COOKING

SPECJAŁY KUCHNI POLSKIEJ - POLISH SPECIALITE

150. Chrupiąca kaczka orientalna w sosie słodko-kwaśnym (600g) 41,90 zł
kaczka w chrupiącej panierce, warzywa w sosie słodko-kwaśnym, ryż curry
duck in crispy coating, vegetables in sweet and sour sauce, curry rice

200. Schabowy panierowany z pieczarkami i cebulką (580g) 32,90 zł
mięso wieprzowe, pieczarki, surówka, frytki lub ryż
pork chop, champignons, salads, French fries or rice

151. Żeberka Louisiana na ostro z grilla (650g) 39,90 zł
żeberka, pieczarki, papryka, cebula, zestaw surówek, frytki lub ryż
grilled pork ribs, champignons, peppers, onions, salads, French fries or rice

201. Wątróbka z cebulką (600g) 31,90 zł
wątroba wieprzowa, cebulka, surówka, frytki lub ryż
pork liver, onions, salads, French fries or rice

152. Żeberka BBQ z grilla (650g) 39,90 zł
żeberka wieprzowe z grilla w sosie miodowo-musztardowym, pieczarki, papryka,
cebula, zestaw surówek, frytki lub ryż
grilled pork ribs in honey mustard sauce, champignons, peppers, onions, salads,
French fries or rice

202. Bigos domowy (300g) 18,90 zł
Pork and Sauerkraut Stew

153. Indyk w sosie imbirowym (600g) 37,90 zł
filet z indyka pokrojony, pieczarki, sos śmietanowy, ryż curry, sałatka wegetariańska
sliced turkey fillet, champignons, creamy ginger sauce, curry rice, vegetarian salad

203. Gulasz wykwintny z dzika (600g) 39,90 zł
mięso z dzika, grzyby, buraczki, ogórek kiszony, ziemniaki tłuczone
boar meat, mushrooms, beetroot salad, sour pickle, fresh mashed potatoes with butter

(300g) 19,90 zł

Potato and Cheese Dumplings dumplings stuffed with mashed potatoes and cottage
cheese, topped with bacon and onions

07. Krewetki królewskie 26,90 zł
krewetki królewskie smażone na maśle, podawane na liściu sałaty, sos czosnkowy
king prawns fried in garlic butter, served on lettuce with garlic sauce

206. Pierogi z kapustą i grzybami z zapiekanym boczkiem i cebulą (300g) 19, 90 zł
Sauerkraut and Mushrooms Dumplings dumplings stuffed with sauerkraut and
mushrooms, topped with bacon and onions

21. Rosół arabski Chicken Broth 9,50 zł
23. Barszcz Jemeński z pierożkami Borsch with Dumplings 12,90 zł
24. Soljanka Solyanka 18,90 zł

RYBY - FISH
SPECJAŁY RAMZESA - RAMSES SPECIALTIES
100. Shoarma (600g) 28,90 zł
mięso wieprzowe, zestaw surówek, frytki lub ryż
pork, salads, French fries or rice
101. Super Shoarma (650g) 30,90 zł
mięso wieprzowe , pieczarki, papryka, cebula, zestaw surówek, frytki lub ryż
pork, champignons, peppers, onions, salads, French fries or rice
102. Shoarma Specjal (650g) 33,90 zł
mięso wieprzowe, ser żółty zapiekany, zestaw surówek, frytki lub ryż
pork, baked cheese, salads, French fries or rice
103. Shoarma z kurczaka (600g) 29,90 zł
mięso z kurczaka, zestaw surówek, frytki lub ryż
chicken, salads, French fries or rice
104. Super Shoarma z kurczaka (650g) 31,90 zł
mięso z kurczaka, pieczarki, papryka, cebula, zestaw surówek, frytki lub ryż
chicken, champignons, peppers, onions, salads, French fries or rice

32. Filet z łososia w kaparach (600g) 54,90 zł
filet z łososia smażony na maśle, sałatka kartoflana, fasolka szparagowa
salmon fried on butter, potato salad, green beans
33. Filet z sandacza w chrupiącej panierce (600g) 54,90 zł
filet z sandacza, ziemniaki steak house, surówka z selera z orzechami i rodzynkami
zander fillet, steakhouse-style potatoes, celery root salad with nuts and raisins
34. Double Fish Burger (600g) 49,90 zł
filet z sandacza, sos tatarski, sałata, cebula, pomidor, frytki
zander filet, tartar sauce, lettuce, onions, tomatoes, cucumber, French fries

SAŁATKI - SALADS
40. Kleopatra (grecka) (300g) 18,90 zł
mix różnych sałat, ser sałatkowy feta, pomidory,
ogórki, sos vinaigrette, papryka, oliwki
salad mix, feta cheese, tomatoes, cucumber, vinaigrette dressing, peppers, olives

Danie ostre / Hot dish

Danie bez mięsa / Vegetarian dish

118. Chicken Shoarma Burger (600g) 28,90 zł
mięso z kurczaka w bułce, frytki, biała kapusta
chicken breast in a roll, French fries, coleslaw
119. Schab Alladyna (700g) 38,90 zł
schab z boczkiem z grilla zapiekany z żółtym serem, zestaw surówek, frytki lub ryż
grilled pork chop with bacon with cheese, salads, French fries or rice
120. Stek ze schabu (600g) 32,90 zł
schab z grilla, pieczarki, papryka, cebula, zestaw surówek, frytki lub ryż
grilled pork chop, champignons, peppers, onions, salads, French fries or rice
121. Sułtan stek (600g) 41,90 zł
polędwica wieprzowa marynowana ze specjalnymi przyprawami i smażona
na maśle dla prawdziwie sułtańskiego podniebienia, podawana z sałatką
wegetariańską i ziemniakami w plastrach zapiekanymi z serem lub zimniakami w
plastrach podsmażanymi z cebulką i boczkiemm
pork sirlion with special seasoning fried on butter, vegetarian salad, sliced potatoes
roasted with cheese or sliced potatoes roasted with bacon and onions

123. Big Faraon (950g) 69,90 zł
shoarma, filet z kurczaka, szaszłyk, stek z karkówki, żeberko,
pieczarki, papryka, cebula, sałatka wegetariańska, frytki lub ryż
Shoarma, chicken fillet, shashlik, pork neck steak, ribs,
champignons, peppers, onions, vegetarian salad, French fries or rice

25. Żurek Sour Rye Soup 12,90 zł

31. Pstrąg z grilla (650g) 43,90 zł
pstrąg, zestaw surówek, cytryna, frytki lub ryż
trout, salads, French fries or rice

117. Double Ramzes Burger (600g) 36,90 zł
mięso wołowe mielone z grilla, dwie buły Ramzesa,
cebula, pomidor, sałata, ogórek kiszony, frytki
grilled minced beef, two Ramses rolls, onions,
tomatoes, lettuce, sour pickle, French fries

122. Ramzes (750g) 51,90 zł
shoarma, żeberka specjał, szaszłyk, pieczarki, papryka, cebula,
zestaw surówek, frytki lub ryż
Shoarma, ribs, shashlik, champignons, peppers, onions, salads, French fries or rice

22. Gulaszowa Goulash Soup 12,90 zł

30. Stek z łososia z grilla (600g) 54,90 zł
stek z łososia, zestaw surówek, frytki lub ryż
salmon steak, salads, French fries or rice

261. Shoarma 29,90 zł
sos pomidorowy, ser, shoarma, papryka, cebula, pieczarki
tomato souce, cheese, shoarma, peppers, onion, champignons

205. Pierogi z serem i ziemniakami z zapiekanym boczkiem i cebulką (ruskie)

ZUPY - SOUPs

Do każdego dania za 6,90 zł dopłaty zamiast frytek lub ryżu możemy podać świeże
ziemniaki w plastrach podsmażane z cebulką i boczkiem, świeże ziemniaki tłuczone
z masłem lub ziemniaki w mundurkach z sosem tzatziki. Za 6,90 zł dopłaty zamiast
zestawu surówek możemy podać sałatkę wegetariańską. Wszystkie dania pakujemy
na wynos.
For 6,90 zł instead of French fries or rice we can serve fresh sliced potatoes roasted
with bacon and onions, mashed potatoes with butter or jacket potatoes with Tzatziki
sauce. For 6,90 zł instead of salads we can serve a vegetarian salad. All our dishes are
available to take-away.

208. Pieczeń z karkówki (600g) 30,90 zł
mięso wieprzowe pieczone w sosie własnym, kluski gnocchi, zestaw surówek
pork neck roast with gravy, gnocchi dumplings, salads

171. Tagliatelle z brokułami w sosie serowym(550g) 31,90 zł
makaron włoski tagliatella w sosie serowym z brokułami
Italian tagliatelle pasta in cheese sauce with broccoli
172. Taqiatelle z polędwicą i grzybami (600g) 33,90 zł
makaron włoski tagliatella w sosie grzybowym z polędwicą i grzybami
Italian tagliatelle pasta with mushroom sauce, pork sirloin, mushrooms

Opinie na temat obsługi lub jakości potraw prosimy wysyłać e-mailem na ramzes.
slubice@wp.pl
If you wish to comment on the service or quality please write e-mail to ramzes.
slubice@wp.pl

DANIA DLA DZIECI - CHILDREN’S MEALS
230. Pizza Bambino 16,90 zł
sos pomid., ser żółty + dodatki (2,70 zł - jeden dodatek)
tomato sauce, cheese + toppings of your choice (2,70 zł for every topping)

232. Mała Shoarma (350g) 22,90 zł

mięso z kurczaka lub wieprzowe, zestaw surówek, frytki lub ryż
chicken or pork Shoarma, served with salads, French fries or rice

233. Paluszki z kurczaka w sezamie (350g) 24,90 zł
delikatne, chrupiące paski z piersi z kurczaka w panierce z sezamem, frytki, ryż
zestaw surówek
sesame chicken strips served with salads, French fries or rice

142. Stek argentyński z sosem Chimichurri (600g) 65,90 zł
stek z oryginalnej wołowiny argentyńskiej z grilla (220g), najwyższej światowej
jakości, podawany z sałatką wegetariańską, świeżymi ziemniakami w plastrach
zapiekanymi z serem mozzarella lub boczkiem i cebulą
best quality grilled Argentinian sirlion beef (220g), vegetarian salad, fresh sliced
potatoes roasted with mozzarella cheese or bacon and onions

234. Spaghetti Bolognese (300g) 17,90 zł
mięso mielone wieprzowo - wołowe, makaron spaghetti
minced beef and pork , spaghetti pasta

173. Spaghetti Bolognese (550g) 27,90 zł
mięso mielone wieprzowo - wołowe, makaron spaghetti, sos pomidorowy
minced beef and pork , spaghetti pasta, tomatoe souce
174. Ravioli szpinakowe (300g) 32,90 zł
włoskie pierożki nadziewane serem Ricotta i szpinakiem, ser parmegiano ragiano
Italian dumplings stuffed with Ricotta cheese and spinach, Parmigiano-Reggiano
cheese

PIZZA

Ceny podane są w polskich złotych PLN
The prices are in polish zloty (PLN)

266. Pizza Hot-Dog 25,90 zł
sos pomidorowy, ser, ogórek konserwowy, parówka, cebula prażona
tomato souce, cheese, pickled cucumber, veal sausage, roasted onion

320. Shoarma (250g) 20,50 zł
mięso wieprzowe, zestaw surówek
pork Shoarma served with salads
321. Super Shoarma (300g) 21,50 zł
mięso wieprzowe , zestaw surówek, pieczarki, papryka, cebula
pork Shoarma, champignons, peppers, onions served with salads
322. Shoarma Specjal (300g) 23,90 zł
mięso wieprzowe, ser żółty, zestaw surówek
pork Shoarma, cheese served with salads
323. Shoarma z kurczaka (250g) 21,90 zł
mięso z kurczaka, zestaw surówek
chicken Shoarma served with salads
324. Super Shoarma z kurczaka (300g) 22,90 zł
mięso z kurczaka, zestaw surówek, pieczarki, papryka, cebula
chicken Shoarma, champignons, peppers, onions served with salads
325. Shoarma z kurczaka Specjal (300g) 23,90 zł
mięso z kurczaka , zestaw surówek, ser żółty
chicken Shoarma, cheese served with salads
326. Szaszłyk z karkówki (250g) 22,90 zł
mięso wieprz. z grilla, boczek, zestaw surówek, pieczarki, cebula, papryka
grilled pork neck, champignons, onions, peppers served with salads
327. Ramzes Burger (250g) 23,90 zł
mięso mielone wołowe z grilla, buła Ramzesa, cebula, pomidor, sałata, ogórek
kiszony
grilled minced beef, Ramzes bread roll, onions, tomatoes, lettuce, cucumber
328. Filet z kurczaka (250g) 22,90 zł
mięso z kurczaka z grilla, pieczarki, cebula, papryka, zestaw surówek
grilled chicken fillet, champignons, peppers, onions, served with salads

330. Sandwich wegetariański 18,50 zł
pieczarki, papryka, cebula, zapiekany ser, zestaw surówek, buły ramzesa
champignons, peppers, onions, cheese, served with salads, ramzes rolls
331. Sandwich z szynką 19,50 zł
szynka, ser żółty, zestaw surówek, buły ramzesa
ham, cheese, served with salads, ramzes rolls
332. Kebab (250g) 22,50 zł
mięso wołowe mielone z grilla, zestaw surówek
grilled minced beef served with salads

108. Kebab ognisty (600g) 31,90 zł
mięso wołowe mielone z grilla na ostro, zestaw surówek, frytki lub ryż
grilled minced beef, hot sauce, salads, French fries or rice

110. Filet z kurczaka z serem i pomidorem (700g) 34,90 zł
pierś z kurczaka z grilla z pomidorem, zapiekana z serem, zestaw surówek, frytki lub ryż
grilled chicken fillet with tomatoes baked with cheese, salads, French fries or rice

265. Pizza al’a Caprese 29,90 zł
sos pomidorowy, ser, ser mozarella, capary, oliwki, pomidory
tomato souce, cheese, mozarella, capers, olives, tomato

329. Szaszłyk z kurczaka (250g) 23,90 zł
delikatne piersi kurze z grilla, boczek, cebula, zestaw surówek, papryka, pieczarki
grilled chicken breasts, bacon, onions, peppers, champignons, served with salads

250. Margarita 20,90 zł
sos pomidorowy, ser
tomato souce, cheese

175. Zapiekanka makaronowa (600g) 27,90 zł
makaron penne zapiekany z kawałkami kurczaka, papryką, cebulą, pieczarką i
brokułem
penne pasta baked with chicken slices, peppers, onions, champignons and broccoli

107. Kebab Specjal (650g) 32,90 zł
mięso wołowe mielone z grilla , ser żółty zapiekany, zestaw surówek, frytki lub ryż
grilled minced beef, baked cheese, salads, French fries or rice

264. Pizza Tonno 26,90 zł
sos pomidorowy, ser, tuńczyk, jajko, cebula
tomato souce, cheese tuna fish, eggs, onion

DANIA NA MNIEJSZY APETYT
DISHES FOR A SMALLER APPETITE

231. Ramnuqqets (350g) 20,90 zł
6 kawałków kurczaka w delikatnej panierce, frytki
Six crunchy chicken nuggets served with French fries

141. Antrykot (Ribeye Steak) (600g) 59,90 zł
stek wołowy z grilla (220 g), sałatka wegetariańska, pieczarki, cebula, papryka, frytki lub ryż
steak (220g),vegetarian salat,champignons,pepers,onions,french fries or rice

263. Pizza Specjal 28,90 zł
sos pomidorowy, ser, kiełbasa, boczek, czosnek, cebula prażona, pomidor, fasola
czerwona
tomato souce, cheese, sausage, bacon, garlic, fried onions, tomatoes, red kidney
beans

Do każdej pizzy używany jest oryginalny włoski ser mozarella Galbani.
For each pizza used is the original Italian mozzarella cheese Galbani

WŁOSKIE SPECJAŁY - ITALIAN DISHES
170. Penne z boczkiem i pieczarkami (550g) 29,90 zł
makaron włoski Penne, boczek, pieczarki, sos pomidorowy
Italian penne pasta, bacon, chopped tomatoes, champignons, tomatoe sauce

262. Pizza Spinaci 28,90 zł
sos pomidorowy, ser, ser rokpol, szpinak, szynka, czosnek
tomato souce, cheese, Polish blue cheese (Rokpol), spinach, ham, garlic

267. Twoja pizza (for clients wish) 20,90 zł
sos pomid., ser + dodatki (2,90 zł - jeden dodatek)
tomato souce, cheese + toppings of your choice (2,70 zł for every topping)

156. Double BBQ Chicken Burger (600g) 37,90 zł
grillowana pierś z kurczaka z sosem miodowo-musztardowym, bekon z grilla, dwie buły
Ramzesa, sałata, pomidor, cebula, ogórek kiszony, frytki lub ziemniaki steak house
grilled chicken breast with honey mustard sauce, grilled bacon, two Ramzes rolls,
lettuce, tomatoes, onions, sour pickle, French fries or steakhouse-style potatoes

140. Rostbeff z grilla (Top sirloin) (600g) 59,90 zł
marynowana wołowina (220g), pieczarki, papryka,
cebula, sałatka wegetariańska, frytki lub ryż
marinated rump steak (220g), champignons, peppers,
onions, vegetarian salad, French fries or rice

106. Kebab (600g) 30,90 zł
mięso wołowe mielone z grilla, zestaw surówek, frytki lub ryż
grilled minced beef, salads, French fries or rice

207. Zraz wołowy (500g) 38,90 zł
mięso wołowe z cebulką boczkiem i ogórkiem, surówka z buraków ziemniaki
tłuczone
beef with onions, bacon and sour pickle, beetroot salad, mashed potatoes

155. Paluszki z kurczaka w sezamie (600g) 33,90 zł
delikatne, chrupiące paski z piersi z kurczaka w panierce z sezamem, frytki lub ryż,
zestaw surówek
crispy chicken fingers coated with sesame, French fries or rice, salads

STEKI - STEAK’S

105. Shoarma z kurczaka Specjal (650g) 34,90 zł
mięso z kurczaka, ser żółty zapiekany, zestaw surówek, frytki lub ryż
chicken, baked cheese, salads, French fries or rice

109. Filet z kurczaka (600g) 31,50 zł
filet z grilla, pieczarki, papryka, cebula, zestaw surówek, frytki lub ryż
grilled chicken fillet, champignons, peppers, onions, salads, French fries or rice

256. Wenezia 27,90 zł
sos pomid., ser, cebula, papryka, oliwki, szynka
tomato souce, cheese, ham, onion, peppers, olives

260. Carne 28,90 zł
sos pomid., ser, boczek, szynka, salami
tomato souce, cheese, ham, salami, bacon

06. Krążki cebulowe 16,90 zł
onion rings

51. Wielka Misa warzyw z kurczakiem prosto z grilla (570g) 29,90 zł
mix sałat, pomidor, czerwona cebula, gillowany kurczak,
papryka, pieczarki, cukinia, sos vinaigrette
salad mix, tomatoes, red onions, grilled chicken, peppers,
champignons, courgette, vinaigrette dressing

255. Salami 26,90 zł
sos pomid., ser, salami, cebula
tomato souce, cheese, salami, onion

259. Frutti di mare 28,90 zł
sos pomid., ser, kraby, krewetki, małże, tuńczyk
tomato souce, cheese, crabs, shrimps, mussels, tuna

204. Flaki wołowe (300g) 17,90 zł
Beef Tripe Soup

50. Wielka Misa warzyw prosto z grilla (500g) 27,90 zł
mix sałat, pomidor, czerwona cebula, papryka, pieczarki, cukinia, sos vinaigrette
salad mix, tomatoes, red onions,peppers, champignons, courgette,
vinaigrette dressing

254. Tropikana 25,90 zł
sos pomid., ser, szynka, ananas
tomato souce, cheese, ham, pineapple

258. Quattro Staggioni 28,90 zł
sos pomid., ser, pieczarki, papryka, salami, szynka
tomato souce, cheese, champignons, peppers, salami, ham

05. Gorący ser panierowany z borówką 18,90 zł
fried Camembert with cranberry

WIELKIE SAŁATY - GREAT SALADS

253. Capricciosa 26,90 zł
sos pomid., ser, pieczarki, szynka
tomato souce, cheese, champignons, ham

257. Weqetariana 25,90 zł
sos pomid., ser, cebula, papryka, pieczarki, oliwki, brokuły
tomato souce, cheese, onions, peppers, champignons, olives, broccoli

154. Filet z kurczaka nadziewany serem halloumii
oraz suszonymi pomidorami (600g) 39,90 zł
pierś z kurczaka z grilla, ser hallouimi, suszone pomidory, frytki lub ryż, warzywa z
grilla
grilled chicken breast, halloumi cheese, dried tomatoes, French fries or rice, grilled
vegetables

43. Sałatka alla Caprese (300g) 23,90 zł
ser mozarella, pomidor, sos pesto, suszony pomidor, sól, pieprz, oliwki
mozzarella cheese, tomatoes, pesto sauce, dried tomatoes, salt and pepper, olives

08. Carpaccio 35,90 zł
marynowana polędwica wołowa, kapary, Parmigiano-Reggiano, pesto, oliwa
z oliwek, suszone pomidory, siekana cebula
marinated beef sirloin, capers, Parmigiano-Reggiano, pesto, olive oil, dried tomatoes,
chopped onions

252. Broccoli 28,90 zł
sos pomid., ser, szynka, salami, pieczarki, cebula, brokuły
tomato souce, cheese, ham, salami, champignons, onion, broccoli

333. Kebab Special (300g) 23,90 zł
mięso wołowe mielone z grilla, ser żółty zapiekany, zestaw surówek
grilled minced beef, cheese, served with salads
143. T-bone steak (800g) 79,90 zł
steak house polędwica wołowa i rozbeft przy jednej kości (350g) z grilla, sałatka
wegetariańska, ziemniaki w mundurkach w sosie tzatziki lub ziemniaki
steak house sirloin together with rump cut (350 g), vegetarian salad, jacket potatoes in
Tzatziki sauce or steakhouse-style potatoes

Do dań mięsnych podajemy trzy sosy gratis i bułę Ramzesa, a do pizzy sos włoski.
All meat dishes are served with three free sauces and Ramzes bread roll. Additionally,
all pizzas are served with Italian sauce.
251. Pepperone 23,90 zł
sos pomid., ser, pepperone, szynka
tomato souce, cheese, ham, pepperoni

Danie ostre / Hot dish

Danie bez mięsa / Vegetarian dish

