
                                

 

 

 

 

 

 

             Restauracja Borówka  
 

                                ZAPRASZMY 

                      PON-NIEDZ 11:00-16:00 

 

                           Adres: 3 Maja 35 A,   

                                62-500 Konin 

                               

                            Tel: 507-697-771 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               Dania dla dzieci: 

 

1. Zupa pomidorowa z ryżem (200 ml)………………………………………4 zł                                           

2. Rosół z makaronem (200 ml)……………………………………………...4 zł                                                                     

3. Klopsiki  (100g) ziemniaki puree (150 g)…………………………………8 zł                                                

4. Filet panierowany (100g) ryż (150g), surówka z marchewki (100g)……10 zł  

5. Nuggetsy (100g) ziemniaki (150 g), dip, surówka (100g)……………….11 zł 

6. Placuszki jogurtowe z pieczonym jabłkiem i cukrem pudrem (3 szt)…….8 zł                                                                             

7. Nuggetsy (100 g)…………………………………………………………..7zł                                                                                               

 

                                  

                                          Zupy: 

 

1. Rosół z makaronem  (300ml)…………………………………………….6.5 zł  

2. Zupa pomidorowa z makaronem lub ryżem (300ml)………………………7 zł 

3. Flaki  z pieczywem (300 ml)…………………………………………….....9 zł 

4. Barszcz czerwony z krokietem (200 ml)…………………………………...8 zł 

5. Barszcz czerwony czysty (200 ml)………………………………………....7 zł 

6. Żurek z ziemniakami i kiełbasą (300 ml)…………………………………..7 zł 

7. Gulaszowa (300 ml)………………………………………………………..9 zł 

8. Zupa dnia  (300 ml)………………….…………………………………...4,5 zł 

9. Krokiet……………………………………………………………………..2 zł 

10. Chłodnik litewski z jajkiem (300ml ) sezonowo…………………………7 zł 

 

 

 

 



                              Zestawy obiadowe:  

 

1. Kotlet  schabowy (150g), ziemniaki(200g), kapusta zasmażana (200g)…..18zł                                                                                                                     

2. Kotlet de’volay (150g), frytki (150g), zestaw surówek (150g)..……….....19 zł 

3. Filet  z kurczaka  z warzywami (150g) ziemniaki (200g)mix sałat (150g).19 zł                                                                                             

4. Grillowana pierś z kurczaka (150g),ryż na ostro (150g), surówka (150g)..19 zł                                                                                                

5. Polędwiczki wieprzowe  w sosie whisky(200g), ziemniaki zapiekane (200g) 

    karmelizowana marchewka (150g)………………………………………..25 zł 

6. Sznycel wieprzowy z jajkiem(150g) ziemniaki (200g), surówka (150g)….19zł                                                                                                 

7. Pieczeń z karkówki (150g), kluski śląskie (150g), buraczki (200g)…..….20 zł 

8. Zrazy wołowe (150g), kasza gryczana (150g), surówka z ogórka kwaszonego    

    (150g)………………………………………………………………………21zł 

9. Filet panierowany (150g) z pieczarką (100g), ziemniaki (200g), zestaw     

    surówek (150g)…………………………………………………………….19zł 

10. Nuggetsy drobiowe (150g), literki ziemniaczane(150g), surówka z    

      marchewki(150g), sos tysiąca wysp………………………………..........19zł 

11. Makaron Peene z kurczakiem i warzywami (350g)……………………..15 zł 

12. Placki ziemniaczane (3 szt) z gulaszem(200g)………………………….15 zł 

13. Kaczka faszerowana z mięsem i żurawiną  (250g), pyzy drożdżowe 

      (3 szt) buraczki (150g)……………….…………………………………..27zł 

14. Spagetti bolognese (350g)……………………………………………….14 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Dodatki:  

 

1. Surówka z białej kapusty (150g)…………………………………………...4 zł 

2. Surówka z kapusty pekińskiej (150g)……………………………………....4 zł 

3. Marchewka na słodko (150g)………………………………………………4 zł 

4. Mizeria (170g)…………………………………………………………….. 4 zł 

5. Buraczki (170g)………………………………………………………….....5 zł 

6. Ogórek kiszony lub ogórek konserwowy (150g)…………………………..5 zł 

7. Kapusta zasmażana (200g)………………………………………………....6 zł 

8. Warzywa gotowane (150g)………………………………………………....5 zł 

9. Marchewka karmelizowana (150g)………………………………………...5 zł 

10. Mix sałat (150g)…………………………………………………………..5 zł 

11.Ziemniaki (200g)…………………………………………………………..5 zł 

12. Ziemniaki zapiekane (200g)……………………………………………....3 zł 

13. Ziemniaki puree (200g)……………………………………………….…..4 zł 

14. Kluski śląskie (150g)……………………………………………………...5 zł    

15. Ryż (150g)…………………………………………………………….…..4 zł 

16. Frytki (150g)………………………………………………………….....5,5 zł  

17. Pieczarki (150g)……………………………………………………….…..6 zł 

18. Sos do mięsa…………………………………………………………...1,50 zł 

19. Sos czosnkowy, majonez, ketchup, musztarda………………………...1,50 zł 

20. Pieczywo………………………………………………………….…..…..2 zł 

21. Śmietana kwaśna…………………………………………………….....…1 zł           

 

 

 

 

 



                                   

 

                                 Dania bezmięsne:  

 

1. Kotlet serowy z dipem(140g) surówka (150g)……………………………13 zł 

2. Naleśniki z serem, polewą czekoladową i bitą śmietaną(2 szt)…….…….10 zł 

3. Naleśniki z dżemem, polewą truskawkową i bitą śmietaną(2 szt)………..10 zł 

4. Naleśniki ze szpinakiem (2 szt)…………………………………………...12 zł 

5. Naleśniki z owocami, polewą truskawkową i bitą śmietaną(2 szt)…...…..12 zł 

6. Pieczarki (150g) w śmietanie z puree(200g)………………...……………13 zł 

7. Placki ziemniaczane (3 szt)………………………………………………...6 zł 

                           

                                       Sałatki: 

 

1. Sałatka grecka (350g) (sałata lodowa, ogórek, cebula czerwona, papryka,   

   oliwki, ser feta, sos grecki)…………………………………………….…13 zł 

2. Sałatka z kurczakiem (350g)(sałata lodowa, pomidor, ogórek, groszek     

   konserwowy, cebula czerwona, kukurydza, sos czosnkowy)……....….…15 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  

                                Dania rybne:  
  

1. Dorsz panierowany(120g) na żulienach warzywnych (150g), rozetki    

    ziemniaczane(150g)……………………………………………………….23 zł 

  

2. Miruna w sosie koperkowym (120g)ziemniaki (200g )zestaw surówek (150g) 

……………………………………………………………………………….20zł 

                                                                                                        

3. Łosoś z pieca (150g) na szpinaku (100g) ziemniaki zapiekane w  bazylii 

(200g)…………………………………..………………………………….…27zł     

 

 

 

                                                  Pierogi: 

 

1. Pierogi ruskie - polane boczkiem z cebulą podane z kwaśną śmietaną  

    (380g)………………………………………………………………..…….14zł 

2. Pierogi ze szpinakiem polane sosem czosnkowym (380g)………………..15zł 

3. Pierogi z serem polane masłem oraz podane z bitą śmietaną (380g)……..15zł 

4. Pierogi z mięsem podane z kapustą zasmażaną polne bułką tartą ………..16zł 

5. Pierogi z borówką i serkiem mascapone podane z bitą śmietaną i  polane 

    białą czekoladą …………………........…………………..…………….…16zł 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                    

                                        Desery:  

 

1. Sorbet owocowy z sosem malinowym (4 gałki)…………………………...10zł  

2. Puchar lodowy z owocami (4 gałki lodów, owoce, bita śmietana, wafelek, sos   

    czekoladowy………………………………………………………………13 zł 

3. Deser lodowy dla dzieci (2 gałki lodów, bita śmietana, wafelek, sos    

    czekoladowy……………………………………………………………….9 zł       

 

 

                                             Napoje gorące: 

 

1. Herbata czarna (150 ml)……………………………………………………5 zł 

2. Herbata owocowa (150 ml)……………………………………………. 5,50 zł 

3. Herbata z rumem (150ml)……………………………………………….…9 zł 

4. Kawa parzona (150 ml)…………………………………………………….6 zł 

5. Kawa rozpuszczalna (150ml)……………………………………………... 6 zł 

6. Kawa z expresu (150 ml)………………………………………………...…7 zł 

7. Kawa latte (250 ml)…………………………………………………….…..9 zł 

8. Kawa latte z malibu (250 ml)……………………………………………..14 zł 

9. Kawa latte z gałką lodów i bitą śmietaną (250 ml)……………………….12 zł 

10. Kawa po Irlandzku (250 ml)……………………………………………..14 zł 

11. Kawa espresso (70 ml)……………………………………………………7 zł           

     

 



  

 

 

 

                                 Napoje zimne:  

 

1. Napoje gazowane (0,25l) Coca-Cola, Coca -Cola Zero, Sprite, Fanta…….4 zł 

2. Napoje gazowane (0,2l) Pepsi, Mirinda, 7Up, Schweppes………………...4 zł 

3. Napoje gazowane (0,5l) Pepsi, Coca- cola………………………………....5 zł 

4. Napoje gazowane (1l) Coca- cola……………………………………….7,50 zł 

5. Napoje gazowane (0,85 l) Coca- cola……………………………….......6,50 zł 

6. Sok  (0,2l) jabłko, pomarańcza, porzeczka, grapefruit………………….4,50 zł 

7. Napój  (0,25l) jabłko-wiśnia, jabłko-kiwi, pomarańcza-brzoskwinia,    

     cytryna- mięta, malina- mięta………………..........……………………….3 zł 

8. Sok  owocowy (1,5 l)……………………………………………...……....15 zł 

9. Woda mineralna (1,5 l)……………………………………………………10 zł 

10. Woda gazowana, niegazowana (0,5l) ….…………..……………………..3 zł 

11. Woda gazowana, niegazowana (0,3l)………………..................................2 zł 

12. Napój energetyzujący Tiger (0,25l)………………………………………4 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                    Piwo butelkowe: 

 

1.Tyskie, Lech, Żubr (500 ml)………………………………………………. 6 zł 

2. Lech Shandy (500 ml)………………………………………………...……6 zł 

3. Lech Free (330 ml)…………………………………...…………………….5 zł 

4. Warka Radler (500 ml)……………………………………………………..6 zł 

5. Dębowe Mocne  (500 ml)……………………………………………….….6 zł 

 

 

                                                 Piwo beczkowe: 

 

1. Piwo duże 500 ml………………………………………………………….5 zł 

2. Piwo małe 300 ml………………………………………………………….4 zł 

3. Sok do piwa …………………………………………………………….0,50 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 


