Menu

87-100 Toruń, ul. Podmurna 28
tel. 56 62 11 249, kom. 600 989 000
biuro@gesiaszyja.torun.pl
www.gesiaszyja.torun.pl

Zapraszamy:
od poniedziałku do środy
w czwartki
w piątki i soboty
w niedziele

od
od
od
od

12.00
12.00
12.00
12.00

do
do
do
do

22.00
23.00
24.00
22.00

Karczma

Gęsia Szyja to niepowtarzalne miejsce, w samym

centrum Torunia, którego nie sposób pominąć przy okazji wizyty
w grodzie Kopernika.

Na

toruńskim rynku gastronomicznym jesteśmy od 2004

roku. Nasza kuchnia jest bardzo ceniona i chętnie odwiedzana
przez przedstawicieli kultury, sztuki i biznesu. Wielu z nich
zostało uwiecznionych na fotografiach, które tworzą dzisiaj
pokaźną galerię, znajdującą się wzdłuż schodów prowadzących
do restauracji.

Przygotowywanie

wykwintnych tradycyjnych polskich

potraw na oczach klienta (live cooking) jest specjalnością
naszej kuchni, co ukazujemy jako niewątpliwą zaletę miejsca,
w którym się znajdujemy. Warto podkreślić, że korzystamy
z prawdziwego węglowego grilla. W bogatym menu znajdziecie
Państwo potrawy inspirowane tradycyjną polską kuchnią,
wzbogacone przez naszych Mistrzów kuchni o szczyptę
n o w o c z e s n o ś c i i ś w i at o w o ś c i . W s pa n i a ły a r o m at
przygotowywanych potraw oraz niepowtarzalny wystrój
karczmy wprowadzi Państwa w doskonały nastrój podczas
oczekiwania na zamówione potrawy.

Życzymy smacznego
Właściciele i pracownicy
Karczmy Gęsia Szyja

Szef Kuchni
dopłaca
zestaw miesiąca
Rosół z makaronem
(mięso z kury, makaron, marchewka, natka pietruszki) poj. 250 ml

+
Żebra z metra z ziemniakami smażonymi
z ziołami i salsą warzywną
(pieczone żebra wieprzowe z kością - paski, sos BBQ, ziemniaki smażone z ziołami,
salsa warzywna) waga mięsa 300 g

+
Ciasto sezonowe
waga 130 g

wartość: 56,40 zł

Szef dopłaca: 6,40 zł

Twoja cena: 50,00 zł

W przypadku nie otrzymania paragonu, za zamówienie płaci obsługa lokalu.

Zakąski
Na ciepło:
1. Łoscypek na boczku

19,90 zł

(grillowany ser górski - 3szt., boczek wędzony, sos jogurtowy) waga 180 g

2. Krewetki na ostro

21,90 zł

(smażone krewetki, czosnek, sos śmietanowy, kapary, wino białe, tabasco) waga 140 g

Na zimno:
1. Tatar wołowy z bagietką
i masłem czosnkowo-ziołowym

26,90 zł

(mięso wołowe, cebula, pieczarki kon., ogórek kon., bagietka - 3 kromki,
masło czosnkowo-ziołowe - 15g) waga mięsa 90g

2. Pasztet z gęsi

14,90 zł

(mięso z gęsi, jabłko, cebula, śliwka suszona, sos żurawinowo-chrzanowy) waga 140g

3. Deska wędlin

17,50 zł

(kiełbasa bydgoska, kabanos, kiełbasa z babcinej spiżarni, szynka wędzona, salceson) waga 200g

4. Deska serów

18,90 zł

(sery: rolada ustrzycka, camembert, ser górski, lazur, winogrono, orzechy) waga 200g

5. Tatar z pstrąga wędzonego
z bagietką i masłem
(pstrąg wędzony, cebula czerwona, kapary, oliwa, bagietka - 3 kromki, masło - 15g) waga 100g

W przypadku nie otrzymania paragonu, za zamówienie płaci obsługa lokalu.

23,90 zł

Zupy
1. Żurek

13,90 zł

(kiełbasa biała, kiełbasa śląska, boczek wędzony, ziemniaki, jajko) poj. 400 ml

2. Klopsowa

14,50 zł

(klopsy wieprzowe - 5 sztuk, ziemniaki, śmietana, koperek) poj. 400 ml

3. Rosół z makaronem

11,90 zł

(mięso z kury, makaron, marchewka, natka pietruszki) poj. 400 ml

4. Bulion czysty
poj. 200 ml

5. Zupa dnia
(zapytaj kelnerkę o szczegóły) poj. 400 ml

W przypadku nie otrzymania paragonu, za zamówienie płaci obsługa lokalu.

8,50 zł

Dania z drobiu
1. Czerwone bikini

24,90 zł

(grillowany filet z kurczaka, sos serowy, pomidor) waga mięsa 160 g

2. Zawijasy z boczkiem

24,90 zł

(duszone zraziki z piersi kurczaka faszerowane cukinią i papryką,
owinięte boczkiem - 2 sztuki, sos serowy) waga zrazików 200 g

3. Kacze nogi

44,90 zł

(pieczone udka z kaczki - 2 sztuki, kapusta modra duszona) waga mięsa 260 g

4. Filet z piersi kurczaka

9,90 zł

(grillowany filet z kurczaka w przyprawach) cena za 100 g

Dania z gęsi
1. Gęsi krzyk

39,00 zł

(grillowana mielona pierś z gęsi, ser górski, sos czosnkowy) waga mięsa 180 g

2. Borowikowy cyc

49,00 zł

(pieczony filet z piersi gęsi, sos borowikowy) waga mięsa 150 g

3. Gęsia noga

49,00 zł

(pieczone udko z gęsi, kapusta modra duszona) waga mięsa z kością 220 g

4. Porąbany żołądek

25,90 zł

(duszone żołądki z gęsi, suszone grzyby, warzywa) waga gulaszu 300 g

5. Niezła sztuka
(pieczona gęś w całości nadziewana owocami, na kapuście modrej duszonej, kopytka ) waga 3 500 g
Potrawa na specjalne zamówienie. Zapytaj kelnerkę o szczegóły.

W przypadku nie otrzymania paragonu, za zamówienie płaci obsługa lokalu.

359,00 zł

Biesiadna deska
danie dla 4 osób - 1 kg mięsa!

Filet z piersi kurczaka
(grillowany filet z kurczaka w przyprawach) waga 320 g

+
Karkówka wieprzowa
(grillowana karkówka wieprzowa w przyprawach) waga 320 g

+
Gęsi krzyk
(grillowana mielona pierś z gęsi - 4 sztuki, ser górski) waga 360 g

+ Sos czosnkowy & Sos borowikowy

cena: 129,00 zł

W przypadku nie otrzymania paragonu, za zamówienie płaci obsługa lokalu.

Dania z wieprzowiny
1. Blondynka i głąb

12,00 zł

(pieczona golonka wieprzowa bez kości, kapusta kiszona zasmażana) cena za 100 g

2. Świnka z pasją

24,90 zł

(grillowana karkówka wieprzowa, cukinia, papryka, ogórek kiszony, cebula, sos chrzanowy)
waga mięsa 160 g

3. Żebra z metra

32,50 zł

(pieczone żebra wieprzowe z kością - paski, sos BBQ) waga mięsa ok. 300 g

4. Borowiczka

26,90 zł

(grillowana polędwiczka wieprzowa, sos borowikowy) waga mięsa 150 g

5. Placek cygański

28,90 zł

(placek ziemniaczany, farsz z mięsa mielonego i pomidorów, sos czosnkowy) waga 450 g

6. Karkówka wieprzowa

11,90 zł

(grillowana karkówka wieprzowa w przyprawach) cena za 100 g

7. Polędwiczka wieprzowa
(grillowana polędwiczka wieprzowa w przyprawach) cena za 100 g

W przypadku nie otrzymania paragonu, za zamówienie płaci obsługa lokalu.

12,90 zł

Dania z dziczyzny
1. Porąbany jeleń

34,90 zł

(duszony gulasz z jelenia, grzyby suszone, cebula, ogórek kiszony) waga gulaszu 350g

2. Zakręcony rogacz

25,90 zł

(duszone zraziki z jelenia faszerowane cebulą, boczkiem
i ogórkiem kiszonym - 2 sztuki, sos własny) waga zrazików 180g

Dania z wołowiny
1. Tournedo Steak

65,00 zł

(grillowany stek z polędwicy wołowej, dodatek z listy) waga mięsa surowego 180 g

2. Rib Eye Steak

65,00 zł

(grillowany stek wołowy z antrykotu bez kości, dodatek z listy) waga mięsa surowego 330 g

3. Top sirloin steak
(grillowany stek wołowy z rostbefu bez kości, dodatek z listy) waga mięsa surowego 300 g

Lista dodatków
do steków:
- Sos BBQ
poj. 100 ml

- masło czosnkowo-ziołowe
waga 50 g

- masło roquefort
waga 50 g

W przypadku nie otrzymania paragonu, za zamówienie płaci obsługa lokalu.

59,00 zł

Dania z ryb
i owoców morza
1. Krewetki króla

39,90 zł

(smażone krewetki black-tiger, pomidorki koktajlowe, liście szpinaku) waga 250 g

2. Norweski fiord

45,00 zł

(grillowany stek z łososia, sos serowy) waga 150 g

Zapiekanki
1. Zapiekanka z łososiem

34,90 zł

(kluski półfrancuskie, łosoś smażony, brokuł, sos serowy, migdały) waga 450 g

2. Zapiekanka z karkówką

23,90 zł

(karkówka, ziemniaki smażone, ogórek kiszony, cebula, sos pieczeniowy, ser) waga 450 g

3. Zapiekanka z kurczakiem
(kurczak, ziemniaki smażone, warzywa, sos serowy, ser) waga 450 g

W przypadku nie otrzymania paragonu, za zamówienie płaci obsługa lokalu.

23,90 zł

Zestawy lunch
Oferta dostępna w dni robocze,
od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 - 16.00

1. Żurek lub Rosół
Świnka z pasją
poj. zupy 250ml
(grillowana karkówka wieprzowa, cukinia, papryka, ogórek kiszony, cebula, sos chrzanowy,
frytki / ryż / ziemniaki gotowane / ziemniaki smażone, surówka) waga mięsa 100 g

2. Żurek lub Rosół
Czerwone bikini
poj. zupy 250ml
(grillowany filet z kurczaka, sos serowy, pomidor,
frytki / ryż / ziemniaki gotowane / ziemniaki smażone, surówka) waga mięsa 100 g

3. Żurek lub Rosół
Zapiekanka z kurczakiem
poj. zupy 250ml
(kurczak, ziemniaki smażone, warzywa, sos serowy, ser) waga 450 g

W przypadku nie otrzymania paragonu, za zamówienie płaci obsługa lokalu.

29,90 zł

Sałatki
1. Sałatka grecka

14,90 zł

(ser sałatkowy, sałata lodowa, ogórek, pomidor, papryka, cebula, oliwki, sos vinaigrette) waga 300 g

2. Sałatka z buraka

14,90 zł

(burak, rukola, ser sałatkowy, mix prażonych pestek, krem balsamiczny) waga 200 g

Sosy na ciepło
1. Sos serowy

6,50 zł

poj. 100 ml

2. Sos BBQ

6,50 zł

poj. 100 ml

3. Sos borowikowy

6,50 zł

poj. 100 ml

Sosy na zimno
1. Sos czosnkowy

4,00 zł

waga 50g

2. Sos żurawinowo-chrzanowy

4,00 zł

waga 50g

3. Sos chrzanowy

4,00 zł

waga 50g

4. Ketchup

4,00 zł

waga 50g

5. Musztarda

4,00 zł

waga 50g

6. Majonez

4,00 zł

waga 50g

7. Chrzan

4,00 zł

waga 50g

8. Żurawina
waga 50g

W przypadku nie otrzymania paragonu, za zamówienie płaci obsługa lokalu.

4,00 zł

Dodatki
1. Zestaw surówek

8,00 zł

waga 150 g

2. Mix sałat z warzywami

8,00 zł

waga 150 g

3. Kapusta kiszona zasmażana

8,00 zł

waga 150 g

4. Kapusta modra duszona

8,00 zł

waga 150 g

5. Szpinak zasmażany z boczkiem

9,00 zł

waga 150 g

6. Frytki julienne

7,90 zł

waga 150 g

7. Ziemniaki smażone z ziołami

7,90 zł

waga 200 g

8. Ziemniaki gotowane z koperkiem

5,90 zł

waga 200 g

9, Kluski śląskie

9,50 zł

waga 250 g

10. Ryż na sypko

5,50 zł

waga 250 g

11. Masło

3,00 zł

waga 30 g

12. Masło czosnkowo-ziołowe

3,50 zł

waga 30 g

13. Smalec wiejski

4,00 zł

waga 50 g

14. Pieczywo

3,00 zł

(ciemne lub jasne) 3 kromki

15. Bagietka z grilla
3 kromki

W przypadku nie otrzymania paragonu, za zamówienie płaci obsługa lokalu.

3,00 zł

Herbaty, kawy
1. Herbata

6,00 zł

(czarna, earl grey, zielona, miętowa, porzeczkowa, owoce leśne, cytrynowa, truskawkowa) poj. 200 ml

2. Kawa

7,00 zł

poj. 200 ml

3. Kawa z mlekiem

8,00 zł

poj. 200 ml

4. Espresso

7,00 zł

poj. 100 ml

5. Kawa parzona

7,00 zł

poj. 200 ml

6. Kawa po irlandzku

10,90 zł

(kawa, syrop irlandzki, bita śmietana, cynamon) poj. 250 ml

7. Lodowe espresso

12,90 zł

(kawa, lody, bita śmietana, posypka czekoladowa) poj. 220 ml

8. Nescafe shake

14,00 zł

(zimna kawa, lody - 2 gałki, mleko, bita śmietana, posypka czekoladowa) poj. 300 ml

9. Frappe

9,00 zł

poj. 200 ml

10. Cappuccino

7,00 zł

poj. 200 ml

Desery
1. Ciasto sezonowe
waga 130 g

2. Lody smażone

(lody śmietankowe, biszkopt, ciasto naleśnikowe, sos waniliowy) waga 150 g

9,50 zł
15,90 zł

3. Lody

4,00 zł

4. Bita śmietana

4,50 zł

5. Dodatki

4,00 zł

(truskawka, czekolada lub śmietanka) 1 gałka - waga 50 g
waga 45 g

(owoce, orzechy, rodzynki, polewa, posypka czekoladowa, posypka owocowa) waga 80 g

6. Czekolada z bitą śmietaną
poj. 245 ml

7. Czekolada
poj. 200 ml

W przypadku nie otrzymania paragonu, za zamówienie płaci obsługa lokalu.

10,50 zł
7,00 zł

Napoje
1. Woda Kropla Beskidu

6,50 zł

(gazowana, niegazowana) butelka szklana poj. 330ml

2. Woda Kropla Beskidu

6,00 zł

(gazowana, niegazowana) butelka poj. 500ml

3. Coca Cola

9,00 zł

(classic, zero) butelka szklana poj. 250ml

4. Sprite

9,00 zł

butelka szklana poj. 250ml

5. Fanta

9,00 zł

butelka szklana poj. 250ml

6. Kinley tonic

9,00 zł

butelka szklana poj. 250ml
200ml

300ml

500ml

850ml

6,00 zł

8,50 zł

12,50 zł

18,00 zł

8. Fanta

6,00 zł

8,50 zł

12,50 zł

18,00 zł

9. Sprite

6,00 zł

8,50 zł

12,50 zł

18,00 zł

7. Coca Cola
(classic, cherry, zero)

200ml

300ml

500ml

1L

10. Kinley Tonic

6,00 zł

8,50 zł

12,50 zł

18,00 zł

11. Sok Cappy

6,00 zł

8,50 zł

12,50 zł

18,00 zł

(pomarańcza, grapefruit, porzeczka, jabłko,
pomidor, multiwitamina, ananas, banan)

12. Fuzetea

12,50 zł

(cytryna, brzoskwinia, zielona herbata) poj. 500ml

13. Fuzetea

8,00 zł

(cytryna, brzoskwinia) butelka szklana poj. 250ml

14. Świeżo wyciskany sok

8,00 zł

poj. 100ml

15. Burn

12,00 zł

poj. 250ml

16. Red Bull energy drink

14,00 zł

poj. 250ml

17. Red Bull sugar free
poj. 250ml

W przypadku nie otrzymania paragonu, za zamówienie płaci obsługa lokalu.

14,00 zł

300 ml

500 ml

13,50 zł

2. Pilsner Urquell

14,50 zł

18,00 zł

9,50 zł

12,00 zł

3. Tyskie Gronie
4. Tyskie Gronie grzane
z miodem i goździkami
Syrop

(malinowy, imbirowy) poj. 30 ml

14,00 zł

Piwa beczkowe

1. Książęce Złote Pszeniczne 11,00 zł

2,00 zł
13,50 zł

Czerwony Lager
2. Książęce
poj. 500 ml

13,50 zł

IPA
3. Książęce
poj. 500 ml

13,50 zł

Cherry Ale
4. Książęce
poj. 500 ml

13,50 zł

5. Grolsch
poj. 450 ml

24,00 zł

Premium
6. Lech
poj. 330 ml

10,50 zł

Piwa butelkowe

Ciemne Łagodne
1. Książęce
poj. 500 ml

Shandy Strawberry Margarita 12,00 zł
7. Lech
poj. 500 ml
Shandy Mojito
8. Lech
poj. 500 ml

12,00 zł

Peach ice tea crush
9. Hardmade
poj. 400 ml

12,00 zł

Raspberry crush
10. Hardmade
poj. 400 ml

12,00 zł

Grapefruit crush
11. Hardmade
poj. 400 ml

12,00 zł

Pear crush
12. Hardmade
poj. 400 ml

12,00 zł
13,50 zł

Złote Pszeniczne 0%
2. Książęce
poj. 500 ml

13,50 zł

Free
3. Lech
poj. 330 ml

10,00 zł

Free Limonka z miętą
4. Lech
poj. 330 ml

10,00 zł

Free Marakuja i melon
5. Lech
poj. 330 ml

10,00 zł

Free Arbuz z miętą
6. Lech
poj. 330 ml

10,00 zł

Free Pomelo i grejpfrut
7. Lech
poj. 330 ml

10,00 zł

W przypadku nie otrzymania paragonu, za zamówienie płaci obsługa lokalu.

Piwa bezalkoholowe

Ipa 0%
1. Książęce
poj. 500 ml

Alkohole
1. Finlandia Vodka 40%

9,00 zł

poj. 40 ml

2. Finlandia Vodka - smakowa

9,00 zł

(lime, grapefruit, mango, cranberry, blackcurrant, coconut, redberry) poj. 40 ml

3. Finlandia Botanical wildberry & rose

9,00 zł

poj. 40 ml

4. Finlandia Botanical cucumber & mint

9,00 zł

poj. 40 ml

5. Grey Goose Vodka (Szara Gęś)

22,00 zł

poj. 40 ml

6. Dębowa

10,00 zł

poj. 40 ml

7. Żołądkowa

7,50 zł

(tradycyjna, miętowa, z figą, czarna wiśnia) poj. 40 ml

8. Żubrówka

7,50 zł

poj. 40 ml

9. Śliwowica

16,00 zł

poj. 40 ml

10. Lubuski Gin

8,00 zł

poj. 40 ml

11. Beefeater London Gin

11,00 zł

poj. 40 ml

12. Fords Gin

19,00 zł

poj. 40 ml

13. Malibu Rum

10,00 zł

poj. 40 ml

14. Havana Rum Ańejo 3 Ańos

12,00 zł

poj. 40 ml

15. Havana Rum Ańejo 7 Ańos

15,00 zł

poj. 40 ml

16. Becherovka

9,00 zł

poj. 40 ml

17. Jägermeister

12,00 zł

poj. 40 ml

18. Ouzo

11,00 zł

poj. 40 ml

19. Cointreau

14,00 zł

poj. 40 ml

20. Campari Bitter

12,00 zł

poj. 40 ml

21. Baileys Cream
poj. 40 ml
W przypadku nie otrzymania paragonu, za zamówienie płaci obsługa lokalu.

10,00 zł

Alkohole
22. Jack Daniel’s Tennessee Whiskey

15,00 zł

poj. 40 ml

23. Jack Daniel’s Tennessee Honey

15,00 zł

poj. 40 ml

24. Jack Daniel’s Tennessee Fire

15,00 zł

poj. 40 ml

25. Jack Daniel's Tennessee Apple

15,00 zł

poj. 40 ml

26. Jack Daniel's Tennessee Rye

19,00 zł

poj. 40 ml

27. Gentleman Jack

19,00 zł

poj. 40 ml

28. Jack Daniel’s Single Barrel

29,00 zł

poj. 40 ml

29. Woodford Reserve

25,00 zł

poj. 40 ml

30. BenRiach Heart of Speyside

20,00 zł

poj. 40 ml

31. BenRiach 10 yo

26,00 zł

poj. 40 ml

32. BenRiach Curiositas Peated 10 yo

29,00 zł

poj. 40 ml

33. GlenDronach Original 12 yo

29,00 zł

poj. 40 ml

34. GlenDronach Allardice 18 yo

59,00 zł

poj. 40 ml

35. GlenDronach Parliament 21 yo

89,00 zł

poj. 40 ml

36. Glenglassaugh Revival

23,00 zł

poj. 40 ml

37. Glenglassaugh Evolution

25,00 zł

poj. 40 ml

38. Glenglassaugh Torfa

27,00 zł

poj. 40 ml

W przypadku nie otrzymania paragonu, za zamówienie płaci obsługa lokalu.

Alkohole
39. Ballantines

12,00 zł

poj. 40 ml

40. Jameson Whiskey

13,00 zł

poj. 40 ml

41. Stock 84 Brandy

10,00 zł

poj. 40 ml

42. Hennessy V.S.

29,00 zł

poj. 40 ml

43. Tequila El Jimador

14,00 zł

(blanco, reposado) poj. 40 ml

44. Herradura

29,00 zł

(plate, reposado) poj. 40 ml

45. Martini Extra Dry

10,00 zł

(białe, wytrawne) poj. 100 ml

46. Martini Bianco

10,00 zł

(białe, słodkie) poj. 100 ml

47. Martini Rosso

10,00 zł

(czerwone, słodkie) poj. 100 ml

48. Martini Rossato

10,00 zł

(różowe, półsłodkie) poj. 100 ml

49. Chambord

17,00 zł

poj. 40 ml

50. De Kuyper Blue Curacao

10,00 zł

poj. 40 ml

51. Grzane Starotoruńskie
poj. 200 ml

W przypadku nie otrzymania paragonu, za zamówienie płaci obsługa lokalu.

10,00 zł

k a r t a
w i n

Wina białe
Las Montañas Chardonnay

Rione Del Falco Bianco

białe wytrawne (Chile)

białe półsłodkie (Włochy)

125 ml

11,50 zł

0,75 l

125 ml

0,75 l

65,00 zł

9,90 zł

55,00 zł

Chilijska odmiana szczepu Chardonnay rośnie
w chłodniejszych okolicach kraju. Dzięki temu
wina na jego bazie mają tendencję do
umiarkowanej kwasowości, tropikalnych nut
owoców i mineralności. Takie jest też Las
Montanas Chardonnay – wino o zapachu
i smaku soczystych owoców egzotycznych,
uzupełnionych o aksamitny, dębowy finisz.

To białe półsłodkie włoskie wino cieszy
słomkowym kolorem i przyjemnym
aromatem jasnych owoców. W ustach
delikatne i świeże, doskonale więc sprawdzi
się do sałatek, lekkich przystawek oraz ryb.

Vitorino Bianco

Santa Libera Catarrato-Pinot Grigio

białe półwytrawne (Włochy)

białe półwytrawne (Włochy)

125 ml

0,75 l

9,90 zł

55,00 zł

125 ml

11,50 zł

0,75 l

65,00 zł

To świeże włoskie wino o jasnym, słomkowym
kolorze i łagodnym smaku. Jest delikatne
i dobrze zbalansowane z wyraźnymi nutami
owoców tropikalnych. Powstaje w rodzinnej
winnicy Botter, która jest obecnie jednym
z liderów sprzedaży i eksportu win z regionu
Veneto.

Białe, półwytrawne wino Santa Libera
o delikatnej, słomkowej barwie i aromatach
tropikalnych owoców z akcentem gruszki
i wanilii. Jest doskonałe do ryb i owoców
morza, a także jako aperitif.

La di Motte Pinot Grigio

Ernst Ludwig Riesling

białe wytrawne (Włochy)

białe półwytrawne (Niemcy)

125 ml

19,90 zł

0,75 l

115,00 zł

Pinot grigio to obecnie najpopularniejsze białe
włoskie wino. La di Motte to pierwsze pinot
grigio z apelacją DOC Venezie, co świadczy
o jego jakości i prestiżu. To wino ma słomkowy
kolor i przyjemny mineralny smak owoców
z długim finiszem. Wśród owocowych
aromatów pojawiają się brzoskwinia, jabłko
i melon, a obok nich miód i kwiatowe nuty.

125 ml

15,90 zł

0,75 l

89,00 zł

Niemiecka dolina Renu to ojczyzna szczepu
riesling. Stąd pochodzi Ernst Ludwig Riesling,
wino o cytrusowej świeżości i dyskretnym
bukiecie z nutami minerałów. To elegancki
riesling o bladożółtej, mieniącej się refleksami
barwie. W ustach pojawia się idealna
równowaga słodyczy i kwasowości.

Wina białe
Vinho Verde Alianca
białe półwytrawne (Portugalia)

125 ml

15,90 zł

0,75 l

89,00 zł

Portugalski termin vinho verde oznacza
zielone wino, nawiązując do świeżości
i młodości. Jego producent Aliança jest
uznawany za jedną z najlepszych firm
winiarskich na świecie. W ustach wino
pozostawia orzeźwiającą cytrusowa
kwasowość z delikatnym słodkim
zakończeniem.

Wina czerwone
Appassimento Rosso Salento

Cacadu Ridge Cab. Sauv.

Czerwone wytrawne (Włochy)

Czerwone wytrawne (Australia)

125 ml

19,90 zł

0,75 l

115,00 zł

125 ml

19,90 zł

0,75 l

115,00 zł

Appassimento Rosso Salento powstaje ze
szczepów primitivo i negroamaro, stąd
głęboka, rubinowo-fioletowa barwa. Jak na
włoski temperament przystało, wino jest
intensywne i wyraziste, ze zdecydowanym
bukietem dojrzałych śliwek i winogron.
Bogata tekstura kryje smak dojrzałych
owoców, suszonych fig, przypraw i tytoniu.

Wino o głębokiej, fioletowej barwie, aromacie
dojrzewających w słońcu ciemnych owoców
z ziołowym akcentem w tle. Jest dobrze
zbudowane i krągłe. Smak tego wina to
podróż od słodyczy malin i śliwek, przez
subtelną cierpkość tanin, lekko wyczuwalny
dąb, aż po świeży finisz. Doskonałe do
czerwonych mięs jak wołowina i jagnięcina.

Viña Pomal Centenario Crianza

Rione Del Falco Rosso

Czerwone wytrawne (Hiszpania)

Czerwone półsłodkie (Włochy)

125 ml

25,90 zł

0,75 l

149,00 zł

To klasyczne tempranillo ma aromatyczny
bukiet ciemnych owoców i lukrecji z nutą
wanilii oraz palonej kawy. Jest miękkie,
zrównoważone i świeże na podniebieniu,
z dobrą strukturą i łagodnymi taninami.
Za swój charakter Viña Pomal Centenario
Crianza otrzymało sporo wyróżnień w branży
winiarskiej.

125 ml

0,75 l

9,90 zł

55,00 zł

Czerwone półsłodkie włoskie wino o pięknym,
ciemno-wiśniowym kolorze. Każdy jego łyk
cieszy smakiem czerwonych owoców.
Świetnie uzupełni smak past z pomidorowymi
sosami.

Wina czerwone
Nuviana Tempranillo/Cab. S.

Primitivo Marchesi del Salento

Czerwone wytrawne (Hiszpania)

Czerwone wytrawne (Włochy)

125 ml

13,90 zł

0,75 l

79,00 zł

125 ml

15,90 zł

0,75 l

89,00 zł

Wino będące kupażem dwóch doskonałych
szczepów: cabernet sauvignon i tempranillo –
najważniejszej czerwonej odmianie winorośli
w Hiszpanii. Ma wyraźny, bardzo owocowy
aromat z nutami czerwonych i czarnych
owoców. Łączy nuty lekkich przypraw
i tostów. Wino jest miękkie i przyjemne,
a na podniebieniu są wyczuwalne taniny.

Winogrona szczepu primitivo dają intensywny
ciemny kolor trunku. Charakteryzuje się niską
kwasowością, łagodnymi taninami i miłą
słodyczą owocu. Można w nim wyczuć
intensywne nuty przypraw i żurawiny. Tak
bogate wino powstaje w rodzinnej winnicy
Castellani z winogron dojrzewających
na toskańskich wzgórzach Pizy.

Vitorino Rosso

Caliterra Carmenere

Czerwone półwytrawne (Włochy)

Czerwone wytrawne (Chile)

125 ml

0,75 l

9,90 zł

55,00 zł

W 1928 roku Carlo Botter założył w regionie
Veneto małą firmę zajmującą się sprzedażą
lokalnych win. Dziś Botter ma na koncie
kilkadziesiąt nagród branży winiarskiej.
W tym włoskim portfolio znajduje się też
Vitorino Rosso – wino o pięknym rubinowym
kolorze. W jego smaku dominuje słodycz
ciemnych owoców leśnych.

125 ml

15,90 zł

0,75 l

89,00 zł

Rubinowoczerwone, intensywne od samego
początku. Pikantne aromaty czarnego pieprzu,
goździków i lukrecji oraz owocowe nuty jeżyn
i fig uzupełnione subtelnymi akcentami
gorzkiej czekolady i suszonych liści tytoniu.
Na podniebieniu oferuje bardzo miękkie
i jedwabiste taniny.

Wino różowe
Santa Libera Merlot Cabernet

Broadleaf Rose

Czerwone półwytrawne (Włochy)

Różowe wytrawne (RPA)

125 ml

11,50 zł

0,75 l

65,00 zł

Przyjemne i lekkie Santa Libera bazuje na
szczepach Merlot i Cabernet Sauvignon.
Ma owocowy aromat z akcentem czarnej
porzeczki, owoców leśnych i delikatnej
szczypty przypraw korzennych.

125 ml

15,90 zł

0,75 l

89,00 zł

W tym winie o pięknym różowym kolorze
z granatowymi refleksami można wyczuć
intensywne aromaty malin, poziomek
i fiołków. Dzięki tym nutom Broadleaf
Sauvignon Blanc Rose w smaku jest bardzo
świeże i dobrze wyważone.

Szampan
Mumm Brut
Szampan wytrawny (Francja)

0,75 l

399,00 zł
O jakość szampana z czerwoną wstążką
dbają utalentowani eksperci, którzy wybierają
najbardziej wartościowe grona: pinot noir,
chardonnay oraz pinot meunier. Aby dopełnić
kompozycje Mistrz Piwnicy dodaje minimum
20% obj. wina typu reserve. Po miesiącach
leżakowania, szampan odwdzięcza się
swojemu mistrzowi wspaniałym smakiem.

Prosecco
Mionetto Prosecco

Mionetto Alcohol Free 0,0%

Białe wytrawne (Włochy)

Białe bezalkoholowe (Włochy)

0,75 l

0,75 l

79,00 zł

59,00 zł

Prosecco DOC to wysokiej jakości wino
musujące wytrawne, które wyróżnia się
żółtym słomkowym świetlistym kolorem,
intensywnymi i delikatnymi bąbelkami,
owocowym aromatem jabłek odmiany
golden, smakiem lukrecji, jabłek i akacji.

Bezalkoholowa wersja ikony kategorii Mionetto Prosecco. Subtelnie wytrawny
smak wina o kwiatowej strukturze
z akcentami cytryny i zielonego jabłka
zawdzięcza dojrzewającym we włoskim
słońcu winogronom Glera, uprawianym
w słynącym z prosecco regionie Veneto.

Wina musujące
Henkell Trocken

Rafaello

Białe wytrawne (Niemcy)

Białe słodkie (Polska)

0,75 l

0,75 l

69,00 zł

39,00 zł

Dojrzałe, eleganckie wino o delikatnie,
winnym bukiecie i wytrawnym smaku.
Najbardziej znane niemieckie wino
musujące, wiodące w segmencie
produktów markowych.

Subtelnie perląca słodycz. Raffaello idealnie
sprawdzi się jako aperitif, a także jako
znakomite uzupełnienie ciast i deserów.

Kiełba s a z gę si
skład: mięso z gęsi, golonka wieprzowa, czosnek,
gruszka, majeranek, sól, pieprz

17,90 zł

Gęś w kapuście

skład: mięso z gęsi, kapusta kiszona, podgrzybek suszony, śliwka suszona,
kminek, majeranek, ziele angielskie, liść laurowy, sos pomidorowy, sól, pieprz

18,90 zł

Pa s z t e t z g ę s i
skład: mięso z gęsi, cebula, śliwka suszona, czosnek,
majeranek, estragon, kminek, papryka słodka, sól, pieprz

17,90 zł
Wąt r ó b k a z g ę s i
skład: wątróbka z gęsi, cebula, żurawina, śliwka suszona, kapusta
modra, wino czerwone, sos sojowo-grzybowy, ocet, mąka, sól, pieprz

17,90 zł

Smalec z gę siną
skład: mięso z gęsi, tłuszcz z gęsi, tłuszcz wieprzowy, cebula,
jabłko, majeranek, owoc jałowca, sól, pieprz

17,90 zł

K o n f i t o wa n a
g ę ś s z a r pa n a
w s o sie bbq
skład: mięso z gęsi, cebula, czosnek, miód, powidła śliwkowe, ketchup, musztarda,
jack daniel’s, piwo, coca-cola, sos sojowo-grzybowy, estragon, sól, pieprz

18,90 zł

Menu cateringowe
Jednorazowe Półmiski są wliczone w cenę.

Prosimy o składanie zamówień na adres: biuro@gesiaszyja.torun.pl
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z menedżerem lokalu: 600 991 883

Na zimno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Pieczeń z karkówki z sosem tatarskim (80 g)
Schab ze śliwką (80 g)
Schab na ostro (80 g)
Rolada z polędwicy wieprzowej z grzybami (80 g)
Rolada z indyka z suszonymi pomidorami (80 g)
Rolada z kurczaka z omletem i szynką (80 g)
Galantyna z kurczaka (80 g)
Pstrąg faszerowany (80 g)
Pstrąg w galarecie (80 g)
Łosoś w galarecie (80 g)
Jajko w szynce (80 g)
Szynka z musem chrzanowym (80 g)
Szparagi w szynce (80 g)
Deska serów (200 g)
Deska wędlin (200 g)
Sałatka bawarska (150 g)
Sałatka staropolska (150 g)
Sałatka gyros (150 g)

9,00 zł
9,50 zł
9,50 zł
9,50 zł
9,50 zł
9,00 zł
8,50 zł
9,90 zł
9,00 zł
15,90 zł
7,00 zł
7,00 zł
7,90 zł
18,90 zł
17,50 zł
8,00 zł
6,00 zł
8,00 zł

Na ciepło:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pieczone udka z kaczki (260 g, 2 szt.)
Zawijasy z kurczaka z sosem serowym (200 g, 2 szt.)
Polędwiczki wieprzowe z sosem kurkowym (150 g)
Polędwiczki wieprzowe z sosem myśliwskim (150 g)
Pieczeń z indyka z sosem paprykowym (150 g)
Pieczeń z karkówki z sosem z ziel. pieprzu (150 g)
Kotlet de volaille (180 g, 2 szt.)
Zrazy wołowe (160 g, 2 szt.)
Boeuf stroganow (250 g)
Zupa serowo-porowa (250 g)

44,90
24,90
25,00
25,00
21,00
21,00
24,90
25,00
16,00
9,00

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

Przekąski:
1. Koreczki serowe (2 szt.)
2. Koreczki z wędlin (2 szt.)
3. Kanapki różne (1 szt., do wyboru: z szynką, kiełbasą, kiełbasą
krakowską, serem, serem camembert, serem wędzonym)
4. Pomidorki faszerowane serem sałatkowym (8 szt.)
5. Śliwka w boczku (4 szt.)
6. Tortilla z warzywami i pastą twarogową (80 g)
7. Szaszłyki z białej kiełbasy z sosem czosnkowym (100 g)

3,50 zł
3,50 zł
3,20 zł
12,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
13.50 zł

