
SAŁATY

Sałata Lemon Pepper - Mieszanka zielonych sałat 
z warzywami sezonowanymi, oliwkami, grillowanym 
indykiem, oryginalną grecką fetą i brusche�ą 
czosnkową;
Cena:  32,90

Sałata Gambare� - Mieszanka zielonych sałat 
z warzywami sezonowanymi, oliwkami, krewetkami, 
pomidorem koktajlowym i brusche�ą czosnkową;
Cena: 39;90 

DANIA DLA DZIECI

Tagliatelle Napoli – Makaron tagliatelle w sosie 
pomidorowym z parmezanem; 
Cena 13,90

Gnocchi Napoli – Włoskie kluseczki ziemniaczane 
z sosem pomidorowym oraz parmezanem; 
Cena 13,90 

Gnocchi z indykiem – Włoskie kluseczki 
ziemniaczane z indykiem w maślanym sosie 
śmietanowym; 
Cena 15,90

DODATKI 

Krewetka; Cena: 7,90
Mała sałatka; Cena: 6,90
Pieczywo; Cena: 4,00
Tzatziki; Cena: 4,00
Ketchup; Cena: 3,00 
Frytki; Cena: 7,90 

Wszystkie nasze dania są przygotowywane po złożeniu 
zamówienia, dzięki temu masz możliwość zamiany składników, 
makaronów oraz dodatków. Zrobimy to tak jak lubisz. 

Dostępne również dania spoza karty- więcej informacji 
u obsługi lub na stronie internetowej www.cytrynowypieprz.pl  

Ceny mogą ulec zmianie. 2020

DOSTAWY 
BEZKONTAKTOWE

Na czym to polega?

Wystarczy, że zamówią Państwo swoje ulubione 
jedzenie z naszej restauracji przez stronę internetową 

i dokonają płatności PayU. 

Twoje zamówienie zostanie dostarczone pod drzwi 
o czym poinformujemy Cię telefonicznie. 

Możliwość bezkontaktowej dostawy! 

Zamówienia telefoniczne: 

730 242 429

Zamówienia internetowe: 

www.cytrynowypieprz.pl

#noncontactdelivery

Restauracja 
Cytrynowy Pieprz
ul. Szkolna 1
58-500 Jelenia Góra  

www.cytrynowypieprz.pl



PRZYSTAWKI / ZUPY 

Pancio� - Pierożki 3 szt. faszerowane krewetkami 
i muszlami Świętego Jakuba, w sosie z białego wina, 
demi-glace, rozmarynu i kaparów; 
Cena: 35,90

Carpaccio - Cienko krojona ligawa wołowa 
z kaparami selerem naciowym, czerwoną cebulą, 
rukolą, parmezanem i grzanką; 
Cena: 35,90

Zupa krem - na wywarze z warzyw z grzanką; 
Cena: 13,90

Zupa rybna Hemingwaya - Zupa rybna na wywarze 
z łososia z krewetkami, kalmarami, mulami 
i łososiem podawana z grzanką; 
Cena: 35,90

DANIA GŁÓWNE 

Schab Marsala - Grillowany schab z kością 
z ciemnym sosem z szalotek i pieczarek na bazie 
demi-glace podany na kolbach kukurydzy 
z frytkami;
Cena: 39,90

Sal�mbocca - Cienko krojony filet z indyka 
w szynce parmeńskiej w sosie z masła, białego wina 
i kaparów, podawana z Agnoli faszerowanymi serem 
stracchino i truflami oraz marchewką paryską;   
Cena: 39,90

Kaczka alla „Lenardo da Vinci” - Pierś z kaczki na 

sosie z pomarańczy, żurawiny, estragonu na bazie 

demi-glace, podawana z gnocchi i marchewką 

paryską;

Cena: 42,90 

Polędwiczka Porcini - Grillowana polędwiczka 

wieprzowa z podgrzybkami i borowikami podana 

z tzatzikami, frytkami i małą sałatką;

Cena: 39,90 

Tuńczyk „Soprano” – Stek z tuńczyka podawany 

z warzywami w sosie z trawy cytrynowej oraz 

sakiewkami faszerowanymi serem rico�a i gruszką; 

Cena: 59,90 

MAKARONY

Linguine z krewetkami - Makaron linguine 

z krewetkami „Black Tiger” 16/20, pomidorem 

koktajlowym, czosnkiem i papryczką piri- piri; 

Cena z 4 krewetkami - 46,90 

Cena z 6 krewetkami – 59,90 

Cena z 8 krewetkami – 69,90

Linguine Fru� di Mare - Makaron linguine 

z krewetkami tygrysimi, mulami, przegrzebką, 

kalmarami, pomidorem koktajlowym, czosnkiem 

i papryczką piri-piri;

Cena: 69,90

Ravioli Bonie & Clyde - Ręcznie robione Ravioli 

nadziewane kalabryjską pikantną kiełbasą ‘N’duja, 

serem owczym Pecorino Romano w sosie „Marsala” 

z cukinią i szalotką;

Cena za 9 sztuk – 35,90

Cena za 12 sztuk – 45,90

Primavera - Gnocchi z pieczarkami, cukinią, 
pomidorem koktajlowym, papryką, szalotką, 
kaparami, oliwkami, parmezanem, sosem 
śmietanowo - pomidorowym; 
Cena: 29,90

Emilia Romanga - Makaron tagliatelle 
z polędwiczką wieprzową, szalotką, cukinią, 
papryczką piri-piri na bazie sosu demi-glace;  
Cena: 32,90  

Spaghe� Bolognese - Makaron linguine, mięso 
mielone wołowe, szalotka, seler naciowy, sos 
pomidorowy, parmezan; 
Cena: 24,90

OWOCE MORZA

Mule po marynarsku - Mule duszone na białym 
winie z cebulą, czosnkiem, piri-piri i śmietaną 
podawane z pieczywem;  
Cena: 59,90

Fru� di Mare „Kapitana Nemo” dla 1 osoby - 
Półmisek pełen owoców morza: krewetki Black 
Tiger 16/20, ośmiornica, przegrzebki, mule, 
kalmary, podawane z pieczywem;
Cena: 129,90

Fru� di Mare „ Kapitana Nemo” dla 2 osób - 
Półmisek pełen owoców morza: krewetki Black 
Tiger 16/20, ośmiornica, przegrzebki, mule, 
kalmary, podawane z pieczywem; 
Cena: 189,90

Krewetki „Black Tiger” 16/20 – 6 sztuk krewetek 
smażonych na oliwie z oliwek z czosnkiem, piri-piri 
i natką pietruszki podawane z pieczywem; 
Cena: 59,90
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