Grzyby

Łubin

Mięczaki

Nasiona sezamu

Dwutlenek siarki i siarczany

Seler

Gorczyca

Orzechy ²

Soja

Mleko łącznie z laktozą

Orzeszki ziemne

Jaja

Ryby

Skorupiaki

Zboża¹ zawierające gluten
Przystawki
Sałatka cezar
Sałataka z wędzonym pstrągiem
Befsztyk tatarski z rostbeefu
Skwierczące krewetki
Deska mięs i wędlin
Deska regionalnych serów
Kompozycja sałat ogrodowych i warzyw z grillowanym serem halloumi
Listki młodego szpinaku z platrami marynowanego łososia
Pikantne skrzydełka TEX MEX
Zupy
Żurek staropolski
Rosół domowy
Krem z pieczonych buraków
Zupa pomidorowa
Zupa krem z wędzonych pomidorów
Dania główne
Fileciki z kurczaka
Spagetti pomidorowe
Naleśniki z serekiem waniliowym
Pieczona golonka
Złocista karkówka i schab w duecie
Pierś kurczaka z kostką w pancheccie
Ojcowski pstrąg pieczony w maśle
Chmielowe żeberka w rumianej odsłonie
Pierogi nadziewane cielęciną mleczną
Pierogi z paloną kaszą gryczaną i wiejskim twarogiem
Makaron dnia
Gulasz wołowy podany z plackiem ziemniaczanym
Smażona na grillu pierś z kurczaka marynowana w jogurcie
Pierogi nadziewane młodym bobem
Dania z otwartego grilla
Burger wołowy ,,Brofaktura"
Green burger
Burger tygodnia
Grillowany stek z polędwicy wołowej
Grilowany Antrykot wołowy
Polędwica po Państku
Antrykot z sesonowanej wołowiny ,,Marmurek"
Desery
Beza
Lawa czekoladowa
Creme brulee
Selekcja lodów
Wyborna pokusa lodowo - owocowa
Pizza
Margherita
Pepperoni
Hawajska
Kapryśna
Szpinakowa
Włoska
Napoli
Krewetkowa
Siedlecka
Góralska
Wściekły byk
Własna kompozycja

Legenda
produtk zawiera wskazany allergen
produkt może zawierać wskazany allegen (obecności allergenu nie można wykluczyć)
¹ zboża zawierające gluten, tj. przenica (w tym orkisz i przenica khorasan), żyto, jęczmień, owies lub ich odmiany hybrydowe
² Orzechy, tj. Migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/ orzechy pistacjowe, orzechy makadamia lub
orzechy Queesland.
Alergeny obecne w zakładzie: mleko, soja, różne gatunki orzechów, gluten.
Przedstawione informacje o allergenach sporządzeone zostawły wg najlepszej wiedzy Restauracji Brofaktury i dotycza produktów standardowych serwowanych w
restauracji, nie będących produktkami sezownowymi czy produktami o charakterze promocyjnym
Informacje tu zawartę opdpowiadają stanowi na zień kwiecień 2017 i mogą być w kazdym czasie zmienione.

