RESTAURACJA
FUM

Naturalnie i ze smakiem
Autorskie dania Regionalne
Kuchnia Polska
Kuchnia Fit
Domowe desery
Zobacz Menu >

ŚNIADANIA
8.00-11.30
Zestaw śniadaniowy standard wędlina, ser, pomidor lub
ogórek, dżem, masło, pieczywo, kawa /herbata
15,00 zł.
Zestaw śniadaniowy 1 ser żółty, ser biały, serek topiony,
dżem, masło, pieczywo, kawa / herbata
16,00 zł.
.
Zestaw śniadaniowy 2 wędlina, ser żółty, ser biały, serek
topiony, płatki śniadaniowe mleko lub jogurt naturalny,
dżem, masło, pieczywo, kawa / herbata
18,00 zł
Zestaw śniadaniowy 3 jajecznica/parówki lub kiełbasa,
wędlina, ser żółty, ser biały, serek topiony, dżem, masło,
pieczywo, kawa / herbata
20,00 zł.
.
Kiełbasa z wody lub z patelni (220g.) z ketchupem i
musztarda oraz pieczywem
9,00 zł
Parówki z wody z ketchupem (3 szt.) z pieczywem 7,50 zł.
Jajecznica z 5 jaj na boczku/ maśle z pieczywem

8,00 zł

Jajecznica z 3 jaj na boczku/ maśle z pieczywem

5,00 zł.

Jajka sadzone na boczku na tostach (2szt)

6,50 zł.

Tosty po hawajsku tosty z szynka i ananasem zapiekane z
serem) ( 2 szt.)
7,50 zł.

AUTORSKIE
DANIA REGIONALNE
Pieczona Kaczka nadziewana Wareckimi jabłkami
otulona cząstkami karmelizowanych Wareckich jabłek
serwowana do wyboru : z ziemniakami, frytkami, ryżem
oraz bukietem surówek
28 zł.
Soczysta pierś z kurczaka nadziewana Wareckimi jabłkami
otulona sosem miodowo- musztardowym serwowana do
wyboru : z ziemniakami, frytkami, ryżem oraz bukietem
surówek
24 zł.
Zupa Krem Warecki
Krem z białych warzyw z karmelizowanymi Wareckimi
jabłkami oraz prażonymi migdałami
7,00 zł.
Cynamonowe pierożki (10szt) z Wareckimi jabłkami
Własnej produkcji pierożki- połączenie karmelu, soczystych
Wareckich jabłek oraz cynamonu
14,00 zł.
Wareckie jabłuszka w cieście Soczyste cząstki Wareckich
jabłek w cieście paryskim
6,00 zł.

Jabłecznik Warecki
Przepyszny deser- Aromatyczne kruche ciasto z Wareckimi
jabłkami serwowane z bitą śmietana
6,00zł
Jabłecznik Warecki z lodami
Przepyszny deser- Aromatyczne kruche ciasto z Wareckimi
jabłkami serwowane z bitą śmietana oraz gałką lodów
8,00zł.

PRZYSTAWKI
ZUPY
PRZYSTAWKI
Befsztyk tatarski tatar wołowy serwowany z cebulka,
kwaszonym ogórkiem, żółtkiem jajka, masłem oraz
pieczywem
16,00zł.
Śledzie po staropolsku serwowane z cebulką z dodatkiem
oliwy oraz octu oraz pieczywem
8,00 zł.
śledzie w śmietanie z jabłkiem serwowane z sosem
śmietanowym z cebulką i jabłkiem oraz pieczywem
10,00 zł.
Nuggetsy z kurczaka Chrupiące kąski z piersi kurczaka z
aromatycznym dipem czosnkowym
10,00 zł.
ZUPY
Flaki po warszawsku serwowane z pieczywem

8,00zł.

Rosół z domowym makaronem

5,00zł.

Żur staropolski z białą kiełbasa i jajkiem

8,00zł.

Zupa Krem Warecki Krem z białych warzyw z
karmelizowanymi Wareckimi jabłkami oraz prażonymi
migdałami
7,00 zł.

Zupa dnia

4,50zł.

SAŁATKI
PIEROGI WŁASNEJ PRODUKCJI
SAŁATKI
Sałatka ateńska sałata lodowa, zielony ogórek, pomidor,
papryka, cebulka, oliwki i ser feta, podawana z gorącym
tostem
15,00 zł.
Sałatka z grillowanym kurczakiem sałata lodowa, papryka,
zielony ogórek, cebulka, grillowana pierś z kurczaka, tost
18,00 zł.
Sałatka kurczak Pesto sałata lodowa, świeża papryka,
ogórek, pomidor, cebulka, suszone pomidory, grillowana
pierś z kurczaka z bazyliowym pesto i prażonymi ziarnami
słonecznika oraz tostem
19,00 zł.
Sałatka z łososiem sałata lodowa, pomidor, cebulka,
wędzony łosoś, suszone pomidory, jajko, tost
17.00 zł.
DOMOWE PIEROGI
(z wody lub obsmażane)
Pierogi z mięsem (10 szt.)

12,00zł.

Pierogi z kapusta i grzybami (10 szt.)

13,00zł.

Pierogi ruskie

(10 szt.)

12,00zł.

Cynamonowe pierożki z Wareckimi jabłkami połączenie
karmelu, soczystych Wareckich jabłek oraz
cynamonu (10szt)
14,00 zł.

RYBY
MAKARONY
Ryby
Pstrąg w ziołach pieczony w całości

8,00zł/100g

Dorsz cieście paryskim otulony sosem porowo-pieczarkowym
na śmietanie
9,00zł/100g
Grillowana Tuszka z łososia na szpinaku

10,00zł/100g

Dodatki do ryb:
Frytki 5zł
Ziemniaki lub ryż 4zł
Zestaw surówek 4zł
Makarony
(do wyboru makaron zwykły lub pełnoziarnisty)
Makaron Penne z sosem carbonara

18,00zł.

Makaron penne a'la pomodoro z suszonymi i świeżymi
pomidorami w sosie śmietanowym
15,00 zł.
Makaron Penne podany w śmietanowym sosie z kurczakiem,
suszonymi pomidorami oraz szpinakiem
20,00zł.
Makaron Penne serwowany śmietanowo- borowikowym sosie
19,00zł.
Makaron pene aglio olio z oliwą z oliwek, z natką pietruszki ,
czosnkiem oraz parmezanem
15,00 zł.

DANIA GŁÓWNE
Kotlet de volaille serwowany do wyboru : z ziemniakami,
frytkami, ryżem oraz bukietem surówek
22,00zł.
Grillowa na pierś z kurczaka ze szpinakiem w sosie
śmietanowym serwowana do wyboru: z ziemniakami, frytkami,
ryżem oraz bukietem surówek
18,00zł
Polędwiczki z kurczaka w sosie borowikowym serwowane do
wyboru: z ziemniakami,frytkami ryżem oraz surówkami 20,00zł
Kurczak na chrupko serwowany do wyboru:z ziemniakami,
frytkami, ryżem oraz bukietem surówek
19,00zł
Schabowy tradycyjny serwowany do wyboru : z ziemniakami,
frytkami, ryżem oraz bukietem surówek
19,00 zł.
Przysmak Kmicica Schabowy zapiekany z papryką,pieczarkami
i serem mozzarella serwowany do wyboru : z ziemniakami,
frytkami, ryżem oraz bukietem surówek
23,00zł.
Schabowy XXL Kotlet (260g) serwowany do wyboru : z
ziemniakami, frytkami, ryżem oraz bukietem surówek 25,00 zł.
Golonka duszona w piwie (czas oczekiwania ok.30min)
serwowana z musztardą i chrzanem
4,00zł/ 100g
Placek po Fumowsku Placek ziemniaczany z gulaszem
wieprzowym z warzywami serwowany z surówkami
18,00 zł
Wątróbka wieprzowa z duszoną cebulka serwowana do
wyboru: z ziemniakami, frytkami, ryżem oraz surówkami
18,00zł.

DESERY
NAPOJE GORĄCE
DESERY
Deser Czekoladowa Lava (czas oczekiwania ok 20min)

11,00 zł

Wareckie jabłuszka w cieście paryskim

6,00 zł

Jabłecznik Warecki z lodami

8,00 zł

Jabłecznik Warecki

6,00 zł

Puchar lodów z musem z malin z bitą śmietaną

Czekolada na gorąco z chili i bitą śmietaną 300ml
Kawa mrożona serwowana z bitą śmietaną

10,00 zł

10,00 zł.
7,00zł

Herbata czarna

230ml. 3,50zł / 450ml. 4,00zł

Herbaty smakowe

230ml. 4,50zł / 450ml. 5,00zł

Herbata zimowa z pomarańczą i przyprawami
Espresso

450ml 7.00 zł
40ml. 4,50zł

Kawa Americano

250ml. 5,00zł

Caffé latte

250ml. 6,50zł

Kawa rozpuszczalna/ parzona
Cappuccino
Syrop do kawy

230ml. 4,00zł / 450ml. 6,00zł
230ml. 6,00zł / 450ml. 8,00zł
1,00 zł.

PIZZA
32CM / 50CM
ŚREDNIA / DUŻA

Pizza gyros
24,50 zł / 31,00zł
( ser, kurczak, papryka, kukurydza, sos pomidorowy)
Pizza capriciosa
19,00zł / 26,00zł
(ser, szynka, pieczarki, sos pomidorowy)
Pizza margaritta
15,00zł / 22,00zł
(ser, sos pomidorowy, oregano)
Pizza farmerska
26,00zł / 34,00zł
(ser, kukurydza, pieczarki, szynka, cebula, papryka,
ogórek kwaszony, sos pomidorowy)
Pizza hawajska
21,00zł / 27,00zł
(ser, szynka, ananas, pieczarki, sos pomidorowy)
Dodatki do pizzy
Sos pomidorowy, sos czosnkowy
2,50zł.
Ser, szynka, bekon, kukurydza, pieczarki,
cebula, ananas, oliwki, ogórek kwaszony
3,00zł / 5,00zł
Pierś z kurczaka
6,00zł / 11,00zł

SOKI
NAPOJE
SOKI
Soki pomarańczowy, czarna porzeczka, grejpfrut
0,3l. 4,00zł.
1l. 9,00zł.
Sok pomidorowy

0,2l. 3,00zł.

Sok jabłkowy tłoczony

0,3l. 4,00zł.
1l. 9,00zł.

NAPOJE
Napoje gazowane
Pepsi, Mirinda, 7-up, Schweppes Tonic

0,2l. 2,50zł.
1l. 8,00zł.

Ice tea cytrynowa, brzoskwiniowa, zielona 0,5l. 6,00zł.

Napój energetyzujący Rock Star

Woda gaz. lub nie gaz. Górska Natura

0,25l. 5,00 zł.

0,3l. 3,00zł.

PIWO
BroWarka (lokalne piwo rzemieślnicze) 0,5l 9,50 zł.
Warka z beczki Warka

0,5l 5,50 zł.

0,3l 4,50 zł.

Heineken

0,5l 6,00 zł.

Desperados Tequila

0,4l 6,00 zł.

Żywiec

0,5l 5,00 zł.

Warka Strong

0,5l 5,00 zł.

Warka Radler

0,5l 5,00 zł.

Warka 0%

0,5l 5,00 zł.

Warka butelka

0,5l 4,50 zł.

EB

0,5l 5,00 zł.

Lech Mochito

0,5l 5,00 zł.

Lech Free

0,5l 5,00 zł.

Lech

0,5l 5,00 zł.

Tyskie

0,5l 5,00 zł.

WÓDKI
MOCNE ALKOHOLE
Koneser Premium
Wyborowa
Nemiroff

50ml 7,50zł.

50ml 4,00zł.

0,7l 64,00zł.

0,5l 36,00zł.

0,7l 49,00zł.

50ml 5,00zł.

0,5l 45,00zł.

Nemiroff smakowy 50ml 6,00zł.

0,5l 47,00zł.

Nemiroff LEX

50ml 12,00zł.

Finlandia

50ml 6,50zł

Finlandia Żurawinowa, Citrus
Czysta De Lux

50ml 4,00zł

Żołądkowa Gorzka żółta

0,7l 140,00zł.
0,5l 52,00zł
0,5l 55,00zł

0,5l 33,00zł
50ml 4,00zł

0,7l 46,00zł
0,5l 32,00zł

Ballantines Brasil
50ml 9,00 zł.
Stock 84 Brendy
50ml 7,50zł
Johnnie Walker
50ml 10,00zł
Jack Daniels
50ml 12,00zł
Koniak Henessy
50ml 16.00 zł.
Gin Lubuski
50ml 5,00zł
Jägermeister
50ml 8,00 zł.
Rum Golden
50ml 5,00zł
Tequila gold, silver
50ml 6,00zł
Martini Bianco, Rosso, Rosato
50ml 8,00zł
Campari
50ml 6,00 zł.

DRINKI
GRZAŃCE
GRZAŃCE
Piwo grzane 0,5l

8,00 zł

Wino grzane

8,00 zł

80ml

DRINKI
Kamikadze
(wódka, Bols likier, sok z cytryny, dodatki)

11,00 zł

Wściekły pies ( wódka, tabasco, sok malinowy)

5,00 zł

Linia Produkcyjna Fum
( 15 kieliszków z niespodzianką)
Blue Lagoon (gin, wódka, blue, bols, 7up, dodatki)

22,00 zł
11,00 zł

Sex on the Beach (wódka, Malibu, sok pomarańczowy,
ananasowy, grenadina)
11,00 zł
Mexikana
(tequila,sok z cytryny, sok ananasowy, grenadine)

8,00 zł

Mojito (cytrynówka, mięta, ćwiartki limonki, 7-up)

10,00 zł

Szarlotka (kniejówka, wódka, sok jabłkowy)

9,00 zł

