BURGERY
JACK'A
,
Jack\ s Burgers

Wszystkie burgery są podawane z frytką belgijską i Sałatką Colesław
All burgers are served with Belgian fries and Coleslaw salad

burger wołowy (200 g), świeża rucola, jajo sadzone, ser, ogórek
konserwowy, pomidor, musztarda

JACK BURGER

21,00

burger (200g), fresh rucola, fried egg, Emmental, pickled cucumber,
tomato, mustard

burger wołowy (200 g), sałata karbowana, papryczki chilli,
grillowany boczek, ser, czerwona cebula, świeży ogórek,
siekany czosnek, majonez

HELL BURGER

23,00

burger (200g), lettuce corrugated, chilli peppers, grilled bacon,
cheddar cheese, red onion, cucumber, minced garlic, mayonnaise

burger wołowy (200 g), szpinak baby, 2x ser, płatki parmezanu,
cebula czerwona i biała, ogórek konserwowy, pomidor,
chips ze specku, grillowany boczek, musztarda, ketchup

FULL BURGER

26,00

burger (200g), baby spinach, 2x cheese, parmesan, red and white onions,
pikled cucumber, tomatoe, slices of speck, grilled bacon, mustard, ketchup

warzywa z grilla, miks sałat, pomidor, świeży ogórek, cebula,
jajo sadzone, 2x ser, sos czosnkowy

VEGE BURGER

23,00

grilled vegetables, mixed lettuce, tomato, cucumber, onion mix,
fried egg, 2x Emmental cheese and raddamer, garlic sauce

TOMMY BURGER

burger wołowy (200 g), szpinak, pomidor, ogórek konserwowy,
chips ze specku, ser, cebula i pikantny BBQ, miks majonezu,
ketchupu, musztardy

26,00

burger (200g) spinach, tomato, cucumber, chips with speck, cheddar,
red onion chutney and spicy BBQ, mix mayonnaise, ketchup, mustard

STEKI

STEAKS
WSZYSTKIE STEAKI SĄ PODAWANE Z FRYTKĄ BELGIJSKĄ LUB PIECZONYM ZIEMNIAKIEM,
MASŁEM CZOSNKOWYM, 2 SOSAMI, SAŁATKA I ŚWIEŻYMI ZIOŁAMI
All Steaks are served with Belgian fries or baked potatoes,
garlic butter, two sauces, salad and herbs

Tournedo steak

Stek z polędwicy wołowej (250 g)

Rib Eye steak

Stek z antrykotu z kością (450 g)

T-Bone

Stek z rostbefu z kością (450 g)

Sirloin steak
Steak with the bone
Steak of roast beef with bone

56,00
56,00
56,00

PRZYSTAWKI
STARTERS

WSZYSTKIE STEAKI SĄ PODAWANE Z FRYTKĄ BELGIJSKĄ LUB PIECZONYM ZIEMNIAKIEM,
MASŁEM CZOSNKOWYM, 2 SOSAMI, SAŁATKA I ŚWIEŻYMI ZIOŁAMI
All Steaks are served with Belgian fries or baked potatoes,
garlic butter, two sauces, salad and herbs

podawany z cebulka, ogórkiem kiszonym, grzybkiem
marynowanym, żółtkiem, na domowych marynatach

Tatar wołowy

19,00

beef tartar

z rukolą, parmezanem, świeżo mielonym pieprzem
oraz nutą oliwy truflowej, grillowaną grzanką

Carpaccio wołowe

32,00

carpaccio of beef

Krewetki winno maślane

ze swieżą nacią pietruszki, imbirem, czosnkiem,
~
cebulką, papryczką jalapeno, sezamem,
masłem i winem

28,00

prawns in wine and butter

Jack Wings

skrzydełka w firmowym sosie Jack Tank
z frytką belgijską

20,00

chicken wings in Jack Tank’s sauce
served with Belgian fries

zupy
Soups

Rosół z makaronem

chicken noodle soup

8,00

Forszmak

meat and vegetable soup

8,00

Vorschmack

Dania z drobiu
poultry dishes
w chrupiącej panierce
z frytkami i miksem sałat

Pierś z kurczaka

24,00

chicken breast in crispy coating
served with french fries and lettuce mix

Pierś z kurczaka po toskańsku

z frytką belgijską i warzywami z wody

Pierś z kurczaka z rusztu

~
z jalapeno,
pieczonym ziemniakiem
i sałatką ze szpinaku

Tuscan chicken breast with Belgian fries
and boiled wegetables

26,00
26,00

~

grilled chicken breast with jalapeno,
served with baked potatoe and spinach salad

skrzydełka w firmowym sosie Jack Tank,
z frytką belgijską i warzywami z wody

Jack great Wings

24,00

chicken wings in the Jack Tank’s sauce
served with Belgian fries and boiled vegetables

Skrzydełka w sosie Tennesee

z frytkami i sałatką Colesław
chicken wings in Tennesee sauce
served with french fries and coleslaw salad

24,00

Dania z wieprzowiny
Pork dishes

Polędwiczka wieprzowa
z rusztu

w towarzystwie sosu z leśnych grzybów,
z pieczonym ziemniakiem oraz miksem sałat

Polędwiczka wieprzowa
w orzechach

kładziona na czerwonym pesto,
z ryżem i sałatką ze szpinaku

Grillowana karkówka

z sosem BBQ, sałatką Colesław i frytką belgijską

Jack Ribs

żeberko w firmowym sosie Jack Tank,
z sałatką ze świeżej rucoli i warzywami z wody

28,00

pork tenderloin in the company of mashroom sauce,
served with Old Polish potato and lettuce mix

28,00

pork tenderloin put on a red pesto,
served with rice and spinach salad
grilled pork with barbacue glaze,
Coleslaw and french fries

25,00
25,00

a rib in Jack Tank Company’s sauce
served with fresh arugula salad and boiled vegetables

Karkówka

w sosie miodowo-musztardowym
z frytką belgijską i miksem sałat
pork in honey-mustard sauce,
served with Belgian fries and lettuce mix

25,00

Dania z wołowiny
Beef dishes

Policzki wołowe

w sosie wiśniowym, na kaszy bulgur, z warzywami z wody

Antrykot pieczony

w sosie własnym, z ryżem i sałatką ze szpinaku i rucoli,
na oleju z pestek z dynią

beef cheeks in cherry sauce,on bulgur porridge,
served with boiled vegetables

27,00
27,00

entrecote roast in gravy, served with rice
and fresh spinach-arugula salad on pumpkin seed oil

Dania z ryb
fish dishes

Stek z łososia

w sosie putanesca, z ryżem i miksem sałat

Karmazyn pieczony

z kaszą bulgur i porami duszonymi w śmietanie

Pstrąg z pieca

pieczony pod solą morską z masełkiem cytrynowym,
frytką belgijską i sałatką coleslaw

salmon steak in putanesca sauce
served with rice and lettuce mix
baked crismon served with bulgur buckwheat
and leeks stewed in cream

29,00
26,00
27,00

Trout from the oven baked in salt, with lemon butter,
served with Belgian fries and Coleslow salad

Pstrąg grillowany

faszerowany szpinakiem, z pieczonym ziemniakiem
i porami duszonymi w śmietanie

28,00

grilled trout stuffed with spinach,
served with baked potatoe and leeks stewed in cream

makarony
pasta

Spaghetti bolognese

19,00

Spaghetti carbonara

20,00

Penne

w różowym sosie z krewetkami i łososiem

Penne z warzywami

w sosie winno maślanym

in pink sauce with shrimp and salmon
with vegetables in wine-butter sauce

26,00
19,00

Sałatki
Salads

sałaty, grzanki, parmezan, kurczak,
sos ze świeżego ogórka, pomidor

Cezar
Caesar

19,00

lettuce mix, croutons, parmesan, chicken, sauce with fresh cucumber

miks sałat, świeży ogórek, pomidor, czerwona cebula,
oliwki, ser feta, sos vinegre

Grecka
Greek

18,00

mixed lettuce, cucumber, tomato, red onion, olives,
feta cheese, sauce vinaigrette

Łosoś pieczony
Baked salmon

miks sałat, papryka, pomidorki cherry, avocado,
sos koperkowy na jogurcie naturalnym

24,00

mixed lettuce, peppers, cherry tomatoes, avocado,
dill sauce on natural yoghurt

miks świeżej rucoli ze szpinakiem baby, pomidorki cherry, plastry
specku, krążki czerwonej cebuli, parmezan, oliwki, skropiona oliwą
smakową z dodakiem swieżo mielonego pieprzu i soli

Ze speckiem
The speck

24,00

mix fresh rocket salad with baby spinach, cherry tomatoes, slices of
speck, rings of red onion, parmesan, olives, drizzled with olive oil, flavored
with freshly ground pepper and salt

Jack Tank Salad

wołowina marynowana w sosie worchestershire, miks sałat,
ogórek, suszony pomidor, imbir, czerwona cebula,
prażone orzechy i pesto bazyliowe

25,00

beef marinated in worchestershire sauce, lettuce mix, cucumber,
dried tomato, ginger, red onion, roasted nuts,basil pesto

Kącik, malucha
Kid s corner

Nuggetsy
Klopsiki
frytki
french fries

z frytkami i sałatką coleslaw
chicken nuggets served with fries and coleslaw salad

w sosie pomidorowym, z ryżem i sałatką coleslaw
meatballs in tomato sauce, serced with rice and coleslaw salad

13,00
13,00
7,00

PIZZA
32 cm

Margherita

sos, ser mozzzarella, oregano

Marinara

sos, ser mozzarella, tuńczyk

Popularna

sos, ser mozzarella, szynka, pieczarki

Farmerska

sos,ser mozzarella, boczek, pieczarki, cebula, polana
oliwą czosnkową

mozzarella cheese, tomato sauce, oregano
tuna, cheese
ham, mushrooms, cheese

44 cm

16,90 28,90
19,90 29,90
19,90 29,90
20,90 33,90

bacon, mushrooms, onion, cheese, poured with garlic olive oil

Meksykańska

sos, ser mozzarella, boczek, czerwona fasola, cebula,
oliwa czosnkowa (ostra)

23,90 34,90

Mexican Pizza - bacon, red beans, onion, cheese,
olive oil garlic (acute)

Cyklop

sos, ser mozzarella, boczek, szpinak, jajko, parmezan

Hawajska

sos, ser mozzarella, boczek, kukurydza, ananas, pomidor

Diabelska

sos, ser mozzarella, salami, oliwki, cebula, oliwa
~
czosnkowa, papryka jalapeno

bacon, spinach, egg, parmesan cheese
bacon, corn, pineapple, tomato, cheese

23,90 34,90
23,90 34,90
23,90 34,90

salami, olives, onion, cheese, olive oil garlic (acute)

Wegetariańska

sos, ser mozzarella, pomidor, papryka, kukurydza,
oliwki,cebula, oliwa czosnkowa

23,90 34,90

tomato, pepper, corn, olives, onion, cheese, olive oil garlic

Chicken

Pizza Chicken - sos, ser mozzarella, kurczak, kukurydza,
papryka, miks sałat

24,90 36,90

chicken, corn, pepper, letucce mix, cheese

Cztery Pory Roku

sos, ser mozzarella, szynka lub salami, pomidor, papryka,
oliwki, cebula

24,90 36,90

ham or salami, tomato, peppers, olives, onion, cheese

Roztoczańska

sos, ser mozzarella, borowiki, podgrzybki, cebula, oliwa
czosnkowa

24,90 36,90

bolets, onion, cheese, olive oil

Wiejska

sos, ser mozzarella, kiełbasa, boczek, cebula, groszek
zielony, ogórek kiszony

25,90 37,90

sausage, bacon, onions, green peas, cucumber, cheese

JACK TANK

sos, ser mozzarella, wołowina, cebula, rucola, ogórek
konserwowy, pomidor cherry, zioła

25,90 37,90

beef, onion, rucola, picled cucumber, tomato, cheese

Salomon

sos, ser mozzarella, imbir, łosoś, szpinak baby

Talibańska

sos, ser mozzarella, tuńczyk, boczek, salami, cebula,
(ostra)

cheese, imbir, salomon, spinach

25,90 37,90
25,90 37,90

tuna, bacon, salami, onion, cheese (sharp)

Kibica

sos, ser mozzarella, szynka, salami, kiełbasa, cebula
ham, salami, sausage, onion, cheese

27,90 38,90

Speck

sos, ser mozzarella, speck (nie pieczony), szpinak baby,
pomidor cherry, zioła

27,90 38,90

speck (not baked), baby spinach, cherry tomato, herbs

Cztery Sery

sos, ser mozzarella, ser pleśniowy, parmezan, ementaler

Tyrolska

sos, ser mozzarella, gorgonzola (ser pleśniowy), speck

mozzarella cheese, blue cheese, parmesan, emmental
gorgonzola (blue cheese), speck, cheese

27,90 38,90
28,90 39,90

Dodatki do pizzy można wymieniać bez dopłaty wyłącznie w swojej grupie cenowej;
cebula, oregano, 1 sos do pizzy (pomidorowy lub czosnkowy biały) – gratis
Pizza toppings can be replaced without subsidies only in its price range: onion, oregano, 1
pizza sauce (tomato or garlic white) - free

dodatki
speck, borowiki
speck, porcini

bakłażany, ser pleśniowy
eggplant, cheese
~

tuńczyk, szynka, boczek, salami, pieczarki, papryka, pomidory, jalapeno,
rukola, kurczak

6,00

9,00

5,00

7,50

3,00

5,00

2,50

4,00

tuna, ham, bacon, salami, mushrooms, peppers, pepperoni peppers, tomatoes,
~
jalapeno, rucola, chicken

oliwki, kapary, ananas, podwójny ser, kukurydza, groszek, fasola czerwona,
szpinak, sos czosnkowy na oliwie
olives, capers, pineapple, double cheese, corn, peas, red beans, spinach, garlic
sauce in olive oil

Desery
Desserts

Szarlotka
Apple pie

z lodami (tylko wanilia) i bitą śmietaną
podana na czekoladzie ze świeżą miętą
with ice cream and whipped cream
served on a chocolate and fresh mint

Chocolate&Whisky

lody o smaku whisky z dużą ilością czekolady

Kokos Nadziewany

lody śmietankowe o smaku kokosowym
w łupinie orzecha kokosowego

Stuffed Coconut

Pomarańcza Nadziewana
stuffed orange

12,00

ice cream with whiskey flavor and a lot of chocolate

12,00
12,00

coconut flavored ice cream served in coconut shell

lody śmietankowe o smaku pomarańczowym
w owocu pomarańczy
ice cream with orange flavor in an orange

12,00

napoje gorące
hot drinks

Espresso
Espresso dopio
Caffe Americano
Caffe Americano z mlekiem
Capuccino
Latte
Kawa Mrożona

6,00
8,00
6,00
7,50
8,00
10,00
10,00

Ice coffe

Kawa po Irlandzku

15,00

Irish coffe

Syrop do kawy:
Herbata Lipton
Czekolada na gorąco z bitą śmietaną

wanilia, karmel, irlandzki

2,00
6,00
9,00

Hot chocolate with whipped cream

mleko

1,00

milk

napoje zimne
cold drinks

Woda górska Natura

gazowana, niegazowana 300 ml

Mineral water

sparkling, still

Pepsi, Mirinda, 7UP, Tonic
Soki owocowe

200 ml
200 ml

5,00
5,00
5,00

Fruit juices

Lipton Ice Tea
Woda dzbanek

0,5 l
1l

7,00
13,00

1l

16,00

1l

16,00

Water jug

Pepsi dzbanek
Pepsi jug

Soki owocowe dzbanek
Fruit juices

Lemoniada cytryna-mięta
Lemoniada o smaku kiwi
Herbata ogórkowa

0,4 l
0,4 l
0,4 l

9,00
9,00
9,00

piwo beczkowe
keg beer

Tyskie z tanka 14 dniowe
Tyskie z tanka 14 dniowe

0,5 l

7,00
6,00

0,3 l

piwo butelkowe
bottled beer

Lech Premium
Lech Shandy
Ginger's
Książęce Pszeniczne Złote
Książęce Czerwony Lager
Książęce Ciemne Łagodne
Lech Free
Sok do piwa

0,5 l

7,00
7,00
7,00
9,00
9,00
9,00
6,00
1,00

0,5 l
0,5 l
0,5 l
0,5 l
0,5 l
0,3 l

Koktajle piwne
beer cocktails

arbuzowy Watermelon
gruszkowy pear
bananowo - truskawkowy banana - strawberry
ananasowo - miętowy banana - mint

0,5 l
0,5 l
0,5 l
0,5 l

10,00
10,00
10,00
10,00

grzańce

mulled wine/beer
Grzane piwo

8,00

mulled beer

Grzane wino

8,00

mulled winez

Alkohole
alcohols

Wyborowa
luksusowa
luksusowa wiśniowa
luksusowa żurawinowa
żołądkowa gorzka
czysta de luxe
smirnoff
stock prestige
żubrówka
maximus
finlandia
absolut
Absolut Kurant
Absolut Citron
Absolut Ruby Red
Seagram 's gin
Olmeca Blanco
Olmeca Gold
Jameson Irish Whiskey
Ballantines
Havana Club Rum
Bailey's
Johny Walker Red Label

40 ml

0,5 l

5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
6,00
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
7,00
7,00
7,00
7,00
10,00
10,00
8,00
10,00
8,00
9,00
10,00

55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
60,00
60,00
60,00
60,00
65,00
65,00

Alkohole
alcohols

40 ml

Johny Walker Black Label
Jack Daniel 's
grant's scotch whisky
Stock 84
Metaxa ***
Bacardi Black
Bacardi white
sambuca

12,00
12,00
12,00
8,00
10,00
8,00
8,00
12,00
40 ml

campari
passoa
absynt
Cointreau
100 ml

Martini Extra Dry
Martini Bianco
Martini Rosato
Martini Rosso

10,00
10,00
10,00
10,00

