Śniadania

Na dobry początek

Śniadania od poniedziałku do piątku do godziny 13, sb-nd do 14.
Do każdego śniadania kawa lub herbata za 3 zł.

1.
2.
3.

Jajecznica na maśle, boczku lub szynce
Śniadanie z bekonem

14,99 zł
17,99 zł

Plastry bekonu, kiełbaski, jajka sadzone, pomidor,
ogórek, rukola, sos cud miód, pieczywo

Śniadanie angielskie

22,99 zł

Jajko sadzone, plastry boczku grillowanego
z pieczarkami, grillowane kiełbaski z dwiema
bułeczkami oraz fasola w sosie pomidorowym

Śniadanie z Łososiem - Nowość

18,99 zł

5.

Zestaw śniadaniowy
(kawa lub herbata gratis!!)

16,99 zł

Łosoś wędzony, jajko sadzone, avokado, rzodkiewka,
ogórek, twarożek, oliwki, sezam i sos bazyliowy

Półmisek zimny: wędlina, ser, świeże warzywa oraz
na ciepło do wyboru: kiełbasa z grilla, kaszanka
z cebulką, jajecznica

6.

Omlet wytrawny

14,99 zł

7.

Patelnia z kozim serem - Nowość

19,99 zł

Do wyboru: z szynką, z suszonymi pomidorami,
z warzywami
Jajko sadzone, kozi ser, bekon, szpinak,
sos pomidorowy, konfitura owocowa, pieczywo

Śniadanie Cud Miód - Nowość

13,00 zł
14,00 zł
15,00 zł
17,00 zł
23,00 zł

129,00 zł

lub 0.5l Amundsen GRATIS!!!

149,00 zł

Wszystkie dania przygotowujemy wyłącznie ze świeżych produktów
w oparciu o własne niepowtarzalne receptury

Czas oczekiwania na dania gorące wynosi około 20-30minut

15,99 zł

28.

15,99 zł
15,99 zł

29.

30.
30,99 zł

21.

Łosoś marynowany lub z grilla - Nowość

33,99 zł

Sałatka z patelni

28,99 zł

22.

kruche sałaty polane sosem winegret z grillowanym
kurczakiem, serem feta, papryką, ogórkiem, fasolą, kaszą
bulgur, marchewką oraz hummusem z suszonymi pomidorami
kruche sałaty polane sosem winegret z łososiem, mango,
fasolą, awokado, cebulą marynowaną, algami morskimi,
marchewką, cytryną, sezamem oraz czarnuszką
(sałaty różne, grillowany kurczak, warzywa grillowane:
papryka, pieczarka, cebula, cukinia, ogórek, sos vinegrette,
pestki dyni i słonecznika)

makarony do wyboru: penne, spaghetti i tagliatelle

Pasta di pollo na dwa sposoby:
•
•

kurczak, cebula, czosnek, śmietana, rukola, parmezan
kurczak, cebula, czosnek, cukinia, papryka, pomidory
pelati, rukola, parmezan

26,99 zł

Aglio

34,50 zł

25.

Carbonara

25,99 zł

(szpinak, krewetki, rukola, czosnek, cebula, chilli, parmezan)

Pasta ala spinaci

(szpinak, czosnek, cebula, avokado, rukola, parmezan,
śmietana lub oliwa z oliwek)

Serowa

Każda pizza poza BAMBINO ma 40 cm

sos na bazie włoskich pomidorów pelati, ser mozzarella,
ser pleśniowy, szczypiorek

32.

35.

36.
37.

26,99 zł
38.

56.

Margherita

32,00 zł

Prosciutto

35,00 zł

Hawaiian

36,00 zł

61.

Wegetariańska

38,00 zł

Bambino (30 cm)

25,00 zł

sos na bazie włoskich pomidorów pelati, ser mozzarella, pieczarki,
papryka, oliwki, cebula, brokuł
sos na bazie włoskich pomidorów pelati, ser mozzarella, szynka

23,99 zł

Big Burger na wypasie
- wołowina 100%

37,99 zł

ser, bekon, cebula, sałata, pomidor, sosy

40.
41.

Fish Burger - Nowość

filet z dorsza panierowany 200g, grillowany ogórek,
grillowany fenkuł, cebula, rukola, sosy, surówka
Colesław, frytki

Chicken Burger - Nowość

pierś kurczaka grillowana, pomidor, sałata lodowa,
ogórek świeży, konfitura z czerwonej cebuli, sosy,
surówka Colesław, frytki

Steak karkowy z grilla

z masłem czosnkowym, frytkami i warzywami
grillowanymi

28,99 zł

42.

28,99 zł

43.
44.

36,00 zł

Schab wieprzowy panierowany

28,99 zł

Golonka na sposób Cud Miód

39,00 zł

Sznycel wieprzowy po wiedeńsku

28,00 zł

z puree ziemniaczanym oraz kapustą zasmażaną
z ziemniakiem pieczonym i zasmażaną kapustą
z jajkiem sadzonym, frytkami i mixem sałat

45,00 zł

Polędwica wołowa
sezonowana w naszej piwnicy

65,00 zł

T-bone steak

57,99 zł

z warzywami grillowanymi, frytkami lub puree
ziemniaczanym

45.
46.
47.

Rumiana pierś z kurczaka z grilla

34,00 zł

Pierś w leśnych grzybach

36,00 zł

z frytkami oraz pieczonymi warzywami
lub mixem sałat

z puree ziemniaczanym i warzywami pieczonymi

Łosoś na leciutko w warzywach
i czosnku

180 g / 43,00 zł

Steak z łososia z pieca

180 g / 43,00 zł

z dodatkiem puree ziemniaczanego i oliwy szczypiorkowej
z pieczonymi warzywami z dodatkiem puree
ziemniaczanego i oliwy szczypiorkowej

Krewetki klasyczne lub na ostro

46,00 zł

Patelnia owoców morza
Filet z pstrąga - Nowość

50,99 zł
42,99 zł

Dorsz zapiekany - Nowość

41,99 zł

podawane na sałatach z bagietką

na liściach szpinaku w sosie holenderskim
z pieczonym ziemniakiem
w pomidorach z grzankami z bagietki

Szef kuchni poleca
Udko z gęsi z czerwoną cebulką

40,99 zł

Kruche żebro leżakowane w miodzie spadziowym
na sposób Cud Miód

30,99 zł

Sznycel cielęcy po wiedeńsku

37,99 zł

Poliki wołowe w sosie

39,99 zł

z kopytkami podsmażanymi na maśle z dodatkiem kapusty zasmażanej

z jajkiem sadzonym, frytkami i mixem sałat
z kluskami śląskimi oraz warzywami pieczonymi

Cuda wianki
48.
49.
50.

Mix świeżych warzyw

9,00 zł

51.

Kapusta zasmażana
Warzywa duszone z masłem czosnkowym
Szpinak blanszowany
Warzywa grillowane

9,00 zł
9,00 zł
9,00 zł
9,00 zł

52.
53.
54.

Warzywa pieczone

9,00 zł

(sałaty różne, pomidor, ogórek, sos vinegrette)

(pomidor, papryka, cebula, pieczarka, cukinia, ogórek)
(marchew, pietruszka, seler)
Karta z gramaturami znajduje się do wglądu u kierownika sali

Restauracja i Sala „Cud miód” Al. Włókniarzy 151, 91-089 Łódź, tel. 665 189 050, 42 611 03 71

32,99 zł

z ziemniakami zapiekanymi i mixem sałat

Steak z Angusa

z frytkami oraz grillowanymi warzywami

De volaille

z frytkami i mixem sałat

Ryby i owoce morza

Dodatki warzywne

39,00 zł

57.
58.
59.
60.

sos na bazie włoskich pomidorów pelati, ser mozzarella, szynka
parmeńska, rukola, oliwa

Wołowina 100%

39.

z puree ziemniaczanym, pieczonymi warzywami oraz
boczniakiem

39,00 zł

sos na bazie włoskich pomidorów pelati, ser mozzarella

26,99 zł

Specjały z wołowiny

Młynarza

sos na bazie włoskich pomidorów pelati, ser mozzarella, szynka,
boczek, kiełbasa, pieczarki, ogórek konserwowy

Wołowina 100%

ser, bekon, cebula, sałata, pomidor, sosy, surówka
Colesław, frytki

Specjały z wieprzowiny
34.

24.

(boczek, śmietana, żółtko jaja, czosnek, cebula, parmezan,
rukola)

31.

33.

Pasty

Specjały z drobiu

Burger wołowy 400g, rukola,sałata, pomidor, ogórek,
bekon, cebula karmelizowana, salsa pomidorowa,
surówka Colesław, frytki

29,99 zł

Z kurczakiem - Nowość

sos na bazie włoskich pomidorów pelati, ser mozzarella, szynka,
ananas

/ cudmiodlodz

27.

Pizza

0.5l Stock GRATIS!!!

Przy obsłudze grup 10 osobowych i większych
do rachunku doliczany jest Serwis 10%

36,99 zł
16,99 zł

20.

26.

Deska mięs rozmaitych

Tatar siekany z polędwicy wołowej
Oscypek po bacowemu
z chrupiącym boczkiem
Oscypek chrupiący po bacowemu
z żurawiną
Śledzik pod kołderką
Śledzik marynowany w oleju
z cebulką
Carpaccio podawane na rukoli
z tartym parmezanem

Sałaty

23.

Rosół z makaronem
Pomidorowa z makaronem
Żur wiejski
Zupa grzybowa wg. receptury Cud Miód
Zupa rybna

Sznycel, karczek z grilla z masłem czosnkowym,
pierś z grilla, golonka pieczona, kiełbasa i kaszanka
z grilla, ziemniaki zapiekane, kopytka z patelni,
surówki

17.
18.

19,99 zł

Jajko poche, szynka parmeńska, rukola, pieczywo,
majonez bazyliowy, pomidory cherry, czerwona cebula

Zupy swojskie
9.
10.
11.
12.
13.

16.

19.

4.

8.

14.
15.

Burgery

55.

Placki zbójeckie
Placki w sosie grzybowym
z kwaśną śmietanką
Placki z wędzonym łososiem
i kwaśną śmietanką
Pierogi z kapustą i grzybami
(zasm. lub got.)
Pierogi z mięsiwem (zasm. lub got.)
Pierogi ruskie (zasm. lub got.)
Mix - ruskie, z mięsem, kapustą
i grzybami
Naleśniki ze szpinakiem zapiekane
mozzarellą

26,99 zł
24,99 zł
25,99 zł
6 szt / 22,99 zł
6 szt / 22,99 zł
6 szt / 22,99 zł
6 szt / 23,99 zł
2 szt / 23,99 zł

Spis alergenów dostępny u kierownika sali

www.cudmiod.pl

Dodatki
63.

Ziemniaki zapiekane

Napoje zimne
6,00 zł

82.

Coca-Cola

250 ml / 6,00 zł

Ciepluchne specjały
108. Grzaniec

200 ml / 12,00 zł

Drinki
131. Chopin

40 ml / 14,00 zł

Raspberry Fields
50 ml - wódka Stock
purre z malin
syrop cukrowy
świeży sok z limonki
Sprite
lód kruszony

64.

Puree ziemniaczane

6,00 zł

83.

Coca-Cola zero

250 ml / 6,00 zł

109. Piwko grzane z dodatkami500 ml / 10,00 zł

132. Belveder

40 ml / 15,00 zł

65.

Frytki

6,00 zł

84.

Fanta

250 ml / 6,00 zł

110. Piwko grzane z dodatkami 300 ml / 8,00 zł

133. Jim Beam

40 ml / 14,00 zł

66.

Kopytka

8,00 zł

85.

Sprite

250 ml / 6,00 zł

67.

Pieczywo

2,00 zł

86.

Tonic Kinley

250 ml / 6,00 zł

Champagne

134. Jim Beam Double Oak

40 ml / 14,00 zł

87.

Woda Kropla Beskidu

330 ml / 6,00 zł

135. Jim Black

40 ml / 15,00 zł

88.

Woda Kropla Beskidu
Delice

330 ml / 6,00 zł

136. Maker’s Mark

40 ml / 15,00 zł

Negroni

137. Ballantine’s

40 ml / 11,00 zł

89.

Fuzetea

250 ml / 6,00 zł

138. Ballantine’s 12 years

40 ml / 18,00 zł

90.

Sok Cappy - asortyment

250 ml / 6,00 zł

139. Jameson

40 ml / 11,00 zł

91.

Burn puszka

250 ml / 10,00 zł

140. Chivas 12 years

40 ml / 21,00 zł

40 ml Martini Bianco
40 ml gin
40ml Campari
plaster grejpfruta
woda gazowana

92.

Świeży sok z owoców

200 ml / 12,00 zł

141. Jack Daniel’s

40 ml / 13,00 zł

Whisky Special

142. Grant’s

40 ml / 11,00 zł

143. Johnnie Walker red

40 ml / 11,00 zł

144. Johnnie Walker black

40 ml / 21,00 zł

145. Auchentoshan
American Oak

40 ml / 22,00 zł

40 ml Jim Beam Honey
syrop miodowy
sok pomarańczowy
plaster pomarańczy
lód kruszony

Łakocie
68.

Sernik z białą czekoladą
i jagodami - Nowość

15,99 zł

69.

Szarlotka na ciepło schłodzona
gałką lodów

14,99 zł

70.

Domowe lody Cud Miód

16,99 zł

93.

Napoje ciepluchne
71.

Herbata Sir William’s
- asortyment

6,00 zł

72.

Herbata Richmont
- asortyment

73.

Kawa americano

7,00 zł

74.

Kawa espresso

7,00 zł

75.

Kawa espresso doppio

10,00 zł

76.

Kawa cappuccino

10,00 zł

Kawa mrożona

14,00 zł

78.

Caﬀe Latte

12,00 zł

79.

Irish Caﬀe

14,00 zł

80.

Czekolada na gorąco

10,00 zł

81.

Kakao

8,00 zł

danie bezglutenowe
danie niskokaloryczne
danie wegetariańskie
danie pikantne

/ cudmiodlodz

999,00 zł

112. Moët & Chandon 750ml

250,00 zł

113. Michel Lenique Brut Selection

210,00 zł

Wina Musujące
114. Valse Dessert Spumante

1 litr / 10,00 zł

94.

Karafka wody z cytryną
gaz./niegaz.

95.

Lemoniady różne smaki 300 ml / 11,00 zł

60,00 zł

Alkohole

1 litr / 11,00 zł

Piwa

12,00 zł

77.

Legenda

Karafka wody gaz./niegaz.

111. Don Perignon

115. Wódka Saska czysta

40 ml / 6,00 zł

116. Saska asortyment

40 ml / 6,00 zł

Kawa z Nutą Brandy, Orzech Laskowy z Nutą Karmelu,
Pomarańcza z Nutą Bourbona, Śliwka Węgierka, Dzika
Róża, Czarny Bez, Pigwa, Wiśnia z Nutą Rumu

BECZKOWE
96.

Tyskie Gronie

300 ml / 6,00 zł

97.

Tyskie Gronie

500 ml / 8,00 zł

BUTELKOWE
98.

Pilsner Urquell

500 ml / 12,00 zł

99.

Książęce Pszeniczne

500 ml / 11,00 zł

100. Książęce Ciemne Łagodne 500 ml / 11,00 zł
101. Książęce IPA

500 ml / 12,00 zł

102. Książęce Weizen

500 ml / 12,00 zł

103. Lech Premium

500 ml / 10,00 zł

104. Lech Ice Shandy

500 ml / 10,00 zł

BEZALKOHOLOWE

117. Wódka Stock Prestige

40 ml / 7,00 zł

118. Wódka Stock Prestige

40 ml / 7,00 zł

119. Wódka Amundsen

40 ml / 9,00 zł

citron, cranberry, grapefruit

120. Wódka Beluga Noble

40 ml / 18,00 zł

121. Wódka Beluga
Transatlantic

40 ml / 20,00 zł

122. Wódka Absolut
- asortyment

40 ml / 8,00 zł

grapefruit, vanilia, pears, citron, kurant

123. Wódka Wyborowa

40 ml / 6,00 zł

124. Wódka Soplica

40 ml / 6,00 zł

125. Wódka Finlandia

40 ml / 8,00 zł

126. Wódka Żubrówka
- asortyment

40 ml / 6,00 zł

Biała, z trawą, złota

105. Lech free / Lech free
limonka z miętą

330 ml / 8,00 zł

106. Lech free pomelo
grejpfrut

330 ml / 8,00 zł

107. Lech free granat z acai

330 ml / 8,00 zł

(white, red stag, apple, honey)

Cuba Libre

146. Havana 3

40 ml / 9,00 zł

147. Havana 7

40 ml / 17,00 zł

148. Metaxa *****

40 ml / 12,00 zł

149. Tequila Salitos Gold

40 ml / 18,00 zł

150. Tequila Salitos Silver

40 ml / 16,00 zł

Mojito

151. Tequilla Sierra Gold
/ Silver

40 ml / 13,00 zł

60 ml rum Havana
woda gazowana
cukier brązowy
limonka i świeża mięta
lód kruszony

152. Capitan Morgan
- asortyment

40 ml / 9,00 zł

Capitan Morgan White, Capitan Morgan Spiced Gold,
Capitan Morgan Black

153. Martell VS

40 ml / 14,00 zł

154. Jägermeister

40 ml / 12,00 zł

155. Likier Bailey’s

40 ml / 10,00 zł

156. Śliwowica - asortyment

40 ml / 10,00 zł

157. Martini Bianco

21,00 zł

25,00 zł

22,00 zł

18,00 zł

50 ml rum Capitan Morgan White
Coca-Cola
limonka
lód

Jägermeister tonic

20,00 zł

20,00 zł

40 ml Jägermeister
tonic
lód kruszony
plaster cytryny

100 ml / 11,00 zł

127. Wódka Naturalna Zbożowa 40 ml / 7,00 zł
128. Nemiroﬀ

40 ml / 8,00 zł

129. Wódka Ostoya

40 ml / 10,00 zł

130. Kauﬀman

40 ml / 14,00 zł
Ceny zawierają podatek vat
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www.cudmiod.pl

