
97 zł / os.

SALA
Nasza oddzielna sala PATIO mieści do 24 osób przy jednym stole i do 35 osób przy ułożeniu 
dwóch podłużnych stołów. Dla grup powyżej 18 osób sala jest rezerwowana na wyłączność. 
Obrusy, serwetki gratis. Kwiaty do indywidualnej wyceny ok. 100-200zł

ZUPA
KREM Z POMIDORÓW

pesto pietruszkowe,  grana padano

DANIE GŁÓWNE
SUPREME Z KURCZAKA SOUS-VIDE

sałatka wiosenna, pieczone ziemniaki, fasolka szparagowa, sos demi glace

DLA DZIECI: NUGGETSY Z KURCZAKA z frytkami i colesławem

SEMIFREDDO PORZECZKOWE
beza włoska, krem z białej czekolady, kawior owocowy

DESER

ZUPA + DANIE GŁÓWNE + DESER
OPCJA 1

·  woda niegazowana w karafkach  
·  sok: jabłkowy, pomarańczowy

·  kawa z ekspresu lub herbata  1 szt./os.

NAPOJE  0,5 l/os.

OPCJA WEGE: GNOCCHI Z ZIELONYMI WARZYWAMI



103 zł / os.

TORT
Przy zamówieniu naszego deseru dla gości tort można wnieść 
bezpłatnie. W przypadku rezygnacji z naszego deseru na rzecz 
własnego tortu,  pobieramy opłatę w wysokości 6zł/os.

ZUPA + DANIE GŁÓWNE + DESER
OPCJA 2

ZUPA
KREM Z BURAKA
kozi ser, orzechy laskowe

SERNIK GRUSZKOWY Z PROSECCO
sorbet truskawkowy, sos czekoladowy

DESER

·  woda niegazowana w karafkach  
·  sok: jabłkowy, pomarańczowy

·  kawa z ekspresu lub herbata  1 szt./os.

NAPOJE  0,5 l/os.

DANIE GŁÓWNE DO
WYBORU

NÓŻKA Z KACZKI SOUS-VIDE 
świeży szpinak, kluseczki gnocchi, puree z marchewkowo-imbirowe, glazura miodowo-truflowa

POLĘDWICZKA WIEPRZOWA SOUS-VIDE
puree cebulowe, pieczone ziemniaki z żółtkiem, szpinak blanszowany,  sos z czerwonego wina



109 zł / os.

ZUPA + DANIE GŁÓWNE + DESER
OPCJA 3

ŻUR RZESZOWSKI
klasyczne dodatki, jajko w koszulce

KREM Z GRUSZKI I PIETRUSZKI
gorgonzola, słonecznik

·  woda niegazowana w karafkach  
·  sok: jabłkowy, pomarańczowy

·  kawa z ekspresu lub herbata  1 szt./os.

NAPOJE  0,5 l/os.

DANIE GŁÓWNE DO
WYBORU

FONDANT CZEKOLADOWY
lody mango, sos truskawkowy, chips kokosowy

SERNIK WIEDEŃSKI (20 PORCJI)
lody czekoladowe z rumem, sos z czarnej porzeczki

DESER DO
WYBORU

POLICZKI WOŁOWE SOUS-VIDE
gołąbek, puree z selera, pieczony burak, sosem grzybowy

PIERŚ Z KACZKI SOUS-VIDE
puree z buraka, kuskus  z kalafiora, rzodkiewka, szpinak,  sos  jabłkowo-musztardowy

ŁOSOŚ Z PATELNI 
puree marchewkowe z chili, czarna soczewica, pak choi, marynowana rzepa, majonezem z nutą curry,  popcorn z ryżu

MENU DLA DZIECI ok. 50% TANIEJ

 
Ksenia Sztuk, Manager

tel. 507 102 577
kuknuk@kuknuk.pl

REZERWACJE?
PYTANIA?

ZUPA DO
WYBORU

Powyższa oferta jest przykładowa. Możemy ją dowolnie modyfikować.


