MAC

BURGERY
AMERYKAŃSKIE
z wołowiny

pub & restaurant

CLASSIC

grillowana wołowina
ogórek konserwowy, pomidor, sałata, sos
Normal 120g
wołowiny

/13zł

240g wołowiny
XL z frytkami

/25zł

CHEESE

grillowana wołowina
ser mazdamer, ogórekkonserwowy,
sałata, pomidor, sos
Normal 120g
wołowiny

/15zł

240g wołowiny
XL z frytkami

/29zł

HOT BACON
grillowana wołowina
jalapenos, bekon, sos

Normal 120g
wołowiny

/15zł

240g wołowiny
XL z frytkami

/29zł

CAMEMBERT

grillowana wołowina, camembert, żurawina
pomidor, ogórek konserwowy, sałata, sos
Normal 120g
wołowiny

/18zł

240g wołowiny
XL z frytkami

/35zł

BURGER Z JAJEM
grillowana wołowina, bekon,
ogórek, jajko, sosy

Normal 120g
wołowiny

/18zł

240g wołowiny
XL z frytkami

/35zł

BACON

grillowana wołowina
ogórek konserwowy, bekon, sos
Normal 120g
wołowiny

/15zł

240g wołowiny
XL z frytkami

/29zł

CHEESE BACON

grillowana wołowina
ser mazdamer, ogórek konserwowy, bekon, sos
Normal 120g
wołowiny

/16zł

240g wołowiny
XL z frytkami

/31zł

SHROOMS

grillowana wołowina, pieczarki
ogórek, konserwowy, bekon, sałata, sos
Normal 120g
wołowiny

/16zł

240g wołowiny
XL z frytkami

/31zł

KOZI BURGER

grillowana wołowina,
kozi ser, rukola, ogórek, pomidor, sosy
Normal 120g
wołowiny

/18zł

240g wołowiny
XL z frytkami

/35zł

BURGER Z KURCZAKIEM
grillowany kurczak, sałata,
ogórek konserwowy, pomidor, sos

13zł

MAC

PIZZA

pub & restaurant
1.

Mar���r��a.......................17zł

sos, ser, oregano
2.

Pri��..............................20zł

sos, ser, pieczarki, szynka, oragano
3.

Haw��i.............................20zł

sos, ser, szynka, ananas, oregano
4.

Pro����tto........................19zł
sos, ser, szynka, oregano

5.

9.

13.

30zł

14.

15.

30zł

Di�b��o-............................23zł
Con ���l�.........................23zł

10.

Con ���n�........................19zł

sos, ser, mięso kebab, oregano

Par�� �O��ŚĆ...............23zł
ser, kurczak, brokuł, słonecznik, pomidor,
rukola, oregano

32zł

Sor����................................23zł

35zł

Pol��....................................21zł

30zł

sos, ser, grilowany kurczak, ananas,
kukurydza, oregano

Tek���-.................................24zł

36zł

Ver���..................................22zł

32zł

Pan��tt�...............................22zł

32zł

20. Mięs��................................26zł
sos, ser, wołowina, bekon, szynka,
salami, mięso kebab, cebula

39zł

Ser��� NO��ŚĆ...................26zł

39zł

17.

sos, ser, grilowany kurczak, salami,
pieczarki, papryka, jalapenos, cebula

34zł
18.

sos, ser, grilowany kurczak,
pieczarki, cebula, oregano

33zł
19.

sos, ser, bekon, szynka, cebula, oregano

29zł
34zł

Buł�c��� do ���b���eró� � ��ba�ó�
w��i�k��� sa�� � n���y� �i�c�
Opa����ni� �� �iz�� n� ��n��:
mał� - 1 zł
śre���� - 1,5 zł
duż� - 2 zł

Des����do�...........................22zł

sos, ser, grilowany kurczak, brokuł,
ser feta, kukurydza, oregano
16.

35zł
30zł

sos, ser, pieczarki, szynka,
salami, cebula, oregano

28zł

40cm

Mac �����d...........................21zł

sos, ser, frytki, oregano

Mex����a.........................21zł

sos, ser, pieczarki, cebula, mięso kebab,
pomidor, oregano

11.

30zł

30zł

sos, ser, pieczarki, oliwki, jalapeno, szynka,
salami, cebula, papryka

Veg����i�n�...........................23zł

sos, ser, pieczarki, cebula,
kukurydza, oliwki, brokuł, pomidor

Rom�...............................21zł

sos, ser, szynka, papryka, pieczarki, oregano

8.

12.

28zł

sos, ser, szynka, salami, oregano
7.

23zł

Sal���.............................19zł

sos, ser, salami, oregano
6.

30cm

21.

ser gouda, camembert, feta, lazur, oregano

22 .Mon� �O��ŚĆ....................23zł
ser, szpinak, ser feta, czerwona cebula,
czarne oliwki
Rob��� ró��i�ż p���ę z ��ze���� se���y��
- moż����ść za����y ��ład���ów
- je��� s�� �o p���y G�A��S- każ�� n���ęp�� 2 zł

33zł

MAC

KEBAB

pub & restaurant

L

XL

DONER................................................................................16zł

20zł

AMERICAN.....................................................................16zł

20zł

TORTILLA...........................................................................16zł

20zł

LAHMA.............................................................................20zł

26zł

TALERZ ................................................................................20zł

26zł

TORTILLA Z GRILLOWANYM KURCZAKIEM.........19zł

25zł

Bułka, sos, warzywa, mieso

Bułka, sos, frytki, mięso

Naleśnik, warzywa, mięso kebab, sosy

Pizza turecka, sos, warzywa, mięso

Frytki, sos, mieso kebab, warzywa

Naleśnik, kurczak, warzywa, sos

TORTILLA WEGETARIAŃSKA.............................................15zł
Naleśnik, warzywa, sos, ser feta

KUBEŁEK.............................................................................15zł
Mięso kebab, sosy, frytki

Dowó� �� t��e��� Gub��� - 4 zł
Pr�� za�ó���ni� ���yże� 50 �ł do�ó� G�A��S
Ni� r�a����je�� z��ó��eń p���że� 10 zł

18zł

DANIA
OBIADOWE

ZAPIEKANKI
ZA����AN�� �L� �A�Y

S��Z��EŁK�

Frytki, cebulka, grillowany kurczak, pieczarki,
słonecznik, brokuł, ser feta, pomidor, sos

20zł

Frytki, bukiet surówek, sos, skrzydełka

20zł

ZA����AN�� �L� ��ŁOP�

Filet z kurczaka, frytki, bukiet surówek, sos

20zł

Frytki, cebula, mięso kebab, sos

G�I��W��� FI��� Z ���C�A��

ZA����AN�� �Z���AK���

20zł

Kurczak, szpinak, ser feta, sos czosnkowy, frytki, ser

Sałata lodowa, pomidor, ogórek, oliwki,
papryka,
cebula, ser feta, sos vinaigrette

MOŻ����ŚĆ DO���� S�ŁA�N��Ó� D� �A���KA���

SAŁ���� G�E�K�

20zł

15zł

SAŁ���� Z �U�C����EM

Grillowany kurczak, sałata lodowa, pomidor,
ogórek, cebula, kukurydza, papryka, ser feta,
sos vinaigrette

INNE

20zł
GU���
ul, K��y�o��t��o 8

(68) 477 27 99

F��T�I ��Ł� 150g.........................6zł
F��T�I ��Ż� 300g.......................10zł
NU���T��.......................................8zł
G��AN��
z masłem czosnkowym 2szt.....................2zł

K�ĄŻ�I C����OW� 10szt...........10zł

S�A��W�ŁO?
ze���n�� i �l����j LU��Ę ��!

