
 

 

 

 

 

 

MENU  

 
Bowling-Soprano 

  

 



PRZYSTAWKI 

Bruschetta                                             20zł 
Pomidory, świeża bazylia, ser mozzarella, ciabata 
 
Tatar wołowy                                         27zł 
Polędwica wołowa, cebula, ogórek, grzyby 
 
Krewetki  królewskie                                32zł                  
Masło, czosnek, cebula, pomidorki cherry 
 

 
 
 
 
 
 

Zupy 
 

Rosół                                                              10zł 
Drobiowo-wołowy z makaronem                             
 
Żurek staropolski                                   15zł 
 
Zupa dnia        12zł 
Informacja u obsługi 

 
 

 

 

 



Sałatki 

 

Bukiet sałat z grillowanym kurczakiem  

i  grzanką                                                            24zł 

 

Bukiet sałat z szynką parmeńska i grzanką         24zł 

 

Bukiet sałat z wędzonym łososiem i grzanką      26zł 

 

 Bukiet sałat z warzywami, serem                      22zł 

rokpol i grzanką  

Makarony 

Spaghetti  bolognese                                       26zł 

Świeże zioła, parmezan  

Carbonara Soprano                                            26zł 

Boczek wędzony, kurczak, parmezan, cebula, śmietana, 

Dania wegetariańskie 

Tagiatelle z warzywami i serem  

mozzarella            24zł 

Placki z cukinii                                                   24zł 

Szpinak, kalafior 

 



 

 

Dania mięsne 

 

Pierś faszerowana                                                32zł 

 Ser mozzarella, pomidor suszony, sos bazyliowy, puree ziemniaczane 

De volaille                                                            32zł                      

Masło, frytki, mix sałat 

Schabowy z kością                                                                 32zł 

Kapusta zasmażana, ziemniaki pieczone, masło czosnkowe 

Placek po cygańsku                                                         32zł 

Gulasz wieprzowy, kwaśna śmietana 

Golonka                                                               39zł 

Zasmażana kapusta, pieczone ziemniaki 

Zraz wołowy                                                         35zł           

Boczek, ogórek kiszony, cebula, buraczki karmelizowane,                                     
sos pieczeniowy, ziemniaki pieczone 

Półmisek mięs  ( dla 4 osób )                                   169zł 

Golonka, pierś faszerowana, devolay, schab,  

mix pierogów, ziemniaki pieczone  

  

 

 



 

Dania rybne 

 

Dorsz smażony ( filet )                                             37zł 

Frytki, mix sałat, masło czosnkowe 

Łosoś  ( filet )                                                  42zł 

Brokuły, puree ziemniaczane sos bazyliowo – cytrynowy  

 

 

 

 

 

Burgery 

American  Classic                                               26zł 

Wołowina, sałata, ser cheddar, cebula, pomidor, ogórek,  

chips z boczku, frytki 

Fly chicken                                                           26zł 

Kurczak panko, ser mozzarella, sałata, cebula, pomidor, ogórek,   

chips z boczku, frytki 

Burger vege                                                         24zł 

Ser camembert, sałata, cebula, pomidor, ogórek, frytki 

 



Pizza 

 

Margarita                                                          19zł 

Sos  pomidorowy, ser, oregano 

Napolitana                                                        21zł 

Sos pomidorowy, ser, oregano, pieczarki 

Vesuvio                                                                21zł  

Sos pomidorowy, ser, oregano, szynka                 

Salami                                                                22zł 

Sos pomidorowy, ser, oregano, salami, cebula 

Capricciosa                                                        23zł 

Sos pomidorowy, ser, oregano, pieczarki, szynka 

Hawajska                                                           24zł 

Sos pomidorowy, ser, szynka, ananas 

Wegetariana                                                      25zł 

Sos pomidorowy, ser, oregano, pieczarki, czerwona cebula,  

papryka, kukurydza, oliwki 

Serowa                                                                27zł 

Sos pomidorowy, oregano, ser gouda, mozzarella, feta, lazur 

Rodos                                                                  27zł 

Sos pomidorowy, ser, oregano, gyros drobiowy, oliwki, ser feta 

 

 



 

Farmerska                                                          28zł 

Sos pomidorowy, ser, oregano, kurczak, kukurydza, cebula,  

ogórek konserwowy  

Wiejska                                                                29zł 

Sos, ser, oregano, gyros drobiowy, bekon, kiełbasa, cebula 

ogórek konserwowy, jajko sadzone 

Mexicana  ( ostra )                                            31zł 

Sos pomidorowy, ser, oregano, salami, peperoni, cebula 

kukurydza, jalapeno 

Peperoni                                                              32zł 

Sos pomidorowy, świeża mozzarella, oregano, peperoni,                            
salami, rucola, parmezan 

Crostino                                                               32zł 

Sos pomidorowy, świeża mozzarella, szynka dojrzewająca, 

rucola, pomidorki cherry 

Soprano                                                               33zł 

Sos pomidorowy, ser, oregano, pięć dowolnych składników 

 

 

 

 

Każdą pizze podajemy z sosem pomidorowym lub czosnkowym. 

 



Pierogi 

Z mięsem                                                              20zł 

Z kapustą i grzybami                                          20zł 

Ruskie                                                                 20zł 

Mix pierogów                                                      20zł 

 

 

Dania dla dzieci 

Pomidorowa z makaronem                                9zł 

Nuggetsy z kurczaka                                           19zł 

Frytki, bukiet sałat 

Pulpeciki rybne  z sosem pomidorowym             19zł                                

Puree ziemniaczane, bukiet sałat 

 

Dodatki 

Pieczywo czosnkowe                                             10zł 

Pieczywo czosnkowe z serem                                14zł   

Frytki 250g                                                            9zł 

 

 

 

 

 



Desery 

 

Lody na ciasteczkach z sosem malinowym        14zł 

 

Szarlotka z gałką lodów waniliowych                14zł 

 

Ciasto czekoladowe z sosem toffi                        14zł 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Informacja o zawartych alergenach u obsługi restauracji 


