
od 19 do 21.30

promocja obowiązuje tylko w lokalu, ilość dań i napojów promocyjnych ograniczona

jakość gwarantowana przez grupę enzo muratore

1.Najlepsza włoska kuchnia w Lublinie
SEXY DUCK, ul.Staszica 1

2.Palarnia kawy, śniadania, desery
ENZO MURATORE COFFEE, ul.Staszica 1

4.Największy multitap bar w regionie
PUB ŚW.MICHAŁ, ul.Grodzka 16

5.Prawdziwa kuchnia lubelska
PYZATA CHATA, ul.Okopowa 5

3.Fitness, Spa, Crossfit, MMA, 1900m2
#GYMLublin, CH Gala, ul.Fabryczna 2

ODWIEDZAJ NAJLEPSZE 
MIEJSCA W LUBLINIE
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WSZYSTKIE DANIA MOGĄ ZAWIERAĆ ALERGENY: 1-ZBOŻA  2-BIAŁKO MLEKA KROWIEGO  3-JAJA  4-RYBY   5-SKORUPIAKI /MIĘCZAKI  

 6-ORZECHY/ORZECHY ZIEMNE   7-SOJA    8-SEZAM   9-DWUTLENEK SIARKI   10-GORCZYCA   11-ŁUBIN   12-SELER 

wifi: PYZATACHATA hasło: PYZATACHATA

#pyzatachata #okopowa5 www.pyzatachata.pl

Zamawiaj 

ZESTAWY OBIADOWE

Zupa + Danie + Deser

od poniedziałku do piątku

od godziny 11 do 17 

(do wyczerpania)

ZESTAWY
OBIADOWE

Pytaj kelnera o dzisiejsze 
niesamowite
HAPPY HOUR 

wybieraj  dania i napoje w 
specjalnych cenach

w godzinach 19 - 21.30

! również w weekendy !



ZUPY 
Rosół z kury z makaronem, marchewką i

podudziem z kurczęcia.................................9.9

Forszmak lubelski z wiejską śmietaną..................9.9

Flaki po zamojsku....................................10.9

Zupa dnia...............................pytaj o cenę dnia

do wybranych zup podajemy regionalny chleb z Ludwina

l ua bi en lh sc ku ak

PIEROGI/PYZY

Pierogi ruskie (8szt) z wiejską śmietaną i skwarkami.13.9

Pierogi z mięsem (8szt) podane z cebulą 

karmelizowaną i skwarkami............................14.9

Pierogi ze szpinakiem i serem pleśniowym (8szt), 

podane ze skwarkami i wiejską śmietaną...............14.9

Pyzy woleńskie z mięsem (5szt) i skwarkami...........16.9

DANIA 

Rumsztyk wołowy z karmelizowaną cebulą i ziemniakami

po nałęczowsku ...........................................  16.9

Gołąbki z sosem z pomidorów, tymiankiem i ziemniakami.....  17.9

Schabowy XXL z ziemniakami po nałęczowsku.................  19.9

Roladka z kurczaka ze szpinakiem i serem pleśniowym

polana sosem serowym z ziemniakami po nałęczowsku.........  19.9 

Kotlet z piersi kurczaka z ziemniakami po nałęczowsku.....  19.9

Sakiewka ze schabu nadziewana pieczarkami i serem

w sosie grzybowym z ziemniakami po nałęczowsku............  21.9

De volaille z masłem, serem, musztardą, chrzanem 

i ziemniakami po nałęczowsku..............................  21.9

Polędwiczka wieprzowa w sosie prawdziwkowym z ziemniakami

po nałęczowsku............................................  28.9

Żeberko (ok.1kg) długo pieczone w śliwkowym bbq podane 

na kapuście z ziemniakami.................................  31.9

Burger Cztery Lubelskie Sery: 250g wołowina, cztery

lubelskie sery, bekon, pomidor, świeże warzywa, 

sos regionalny, frytki, coleslaw..........................  22.9

Wątróbka drobiowa z zielonymi warzywami, cebulką 

karmelizowaną i ziemniakami po nałęczowsku................  19.9

Gulasz wieprzowy z ziemniakami po nałęczowsku i

ogórkiem kiszonym.........................................  19.9

Świeżonka lubelska z cebulą, ogórkiem kiszonym i

ziemniakami po nałęczowsku................................  19.9

Naleśnik z nutellą i bananem..............................  14.9

Naleśnik ze szpinakiem, czosnkiem, grillowanym kurczakiem

sosem serowym i oscypkiem.................................  18.9

Placek ziemniaczany z gulaszem wieprzowym, ogórkiem 

kiszonym i wiejską śmietaną...............................  19.9

Placek ziemniaczany z łososiem wędzonym, kawiorem i

wiejską śmietaną....................................   24.9......

Grillowana pierś z kurczaka z masłem ziołowym i

ziemniakami po nałęczowsku................................  19.9

Stek z karczku w sosie bbq z masłem ziołowym i

ziemniakami po nałęczowsku................................  21.9

Dorsz w chrupiącej panierce z frytkami i sosem tatarskim..  19.9

Pstrąg pieczony z ziołami i ziemniakami opiekanymi........  24.9

MIĘSNE

JEDNOGARNKOWE

NALEŚNIKI

PLACKI

GRILL

RYBY

DODATKI

TIRAMISU.............................................

PAVLOVA..............................................

CIASTO DNIA..........................................

KAWY z regionalnej palarni kawy ENZO MURATORE

ESPRESSO............6.9

AMERICANO...........8.9

CAPPUCCINO.........10.9

LATTE..............11.9

HERBATA ZIMOWA.....10.9

HERBATA CZARNA......9.9

HERBATA OWOCOWA.....9.9

HERBATA ZIELONA.....9.9

Sałata z kozim serem i balsamico....................19.9

Sałata z grillowaną piersią z kurczaka

sosem cezar, grzankami i bekonem....................19.9

do wybranych sałat podajemy regionalny chleb z Ludwina

DESERY & KAWY

SAŁATY

DZ
IE

CI

Nuggetsy z piersi z kurczaka

z frytkami i surówką........................... 14.9

Rosół z makaronem..............................  4.9

Naleśniczek z nutellą i bananem................ 14.9

Ziemniaki po nałęczowsku.............................4.9

Ziemniaki opiekane...................................4.9

Ziemniaki tłuczone...................................4.9

Frytki...............................................5.9

Buraczki.............................................5.9

Kapusta zasmażana....................................5.9

Marchewka z chrzanem i jabłkiem......................4.9

Surówka z białej kapusty.................................4.9

Chleb z Ludwina......................................2.9

Chrzan...............................................2.9

Musztarda/ketchup....................................2.9

12.9

12.9

12.9

LUBELSKIE SPECJAŁY

perła

magnus

bezalkoholowe 0.3 butelka..............................

selekcja wybornych win z Polski i Świata

pytaj kelnera o szczegóły..................................

GRAŃCE

grzane wino 0.3l......................................12.9

grzane piwo 0.5l......................................12.9

11.9

11.9
8.9

8.9

8.9

kufel 1l małe

NAPOJE NASZEJ PRODUKCJI

PIWA

WINA & GRZAŃCE

lemoniada na gorąco..9.9

lemoniada............9.9

kompot...............5.9

zsiadłe mleko........6.9

SOKI WYCISKANE

pomarańcz.........8.9

grejpfrut.........8.9

Saska.................8.9

Saska orzech laskowy..8.9

Saska pomarańcza......8.9

Saska wiśnia..........8.9

Saska pigwa...........8.9

Saska dzika róża......8.9

Saska śliwka węgierka.8.9

Saska czarny bez......8.9

Gorzka Żołądkowa......8.9

Amundsen.............10.9

Żubrówka..............8.9

Śliwowica............11.9

Bimber...............11.9

Ballantines..........11.9

Jack Daniel's........11.9

Jim Beam.............11.9

Grant`s..............11.9

Gentlelman Jack......16.9

Baileys..............11.9

Jagermaister.........11.9

Martini Bianco(100ml).9.9

cola/cola zero/spite/tonik/fanta 0.2....................4.9

cola/cola zero 0.5......................................6.9

woda gaz/ng 0.2.........................................4.9

woda gaz/ng 0.7........................................10.9

sok pomarańcza..........................................4.9

sok porzeczka...........................................4.9

sok jabłko..............................................4.9

Aperol Spritz 

prosecco, aperol, 

woda gazowana

...17.9

Mojito 

rum, spirte, limonka

...17.9

Mamargarita

Tequila, likier:

truskawka-pomarańcza, 

sok z limonki

...17.9

Święty Michał

Burbon, cukier, 

angostura

...17.9
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Zamawiaj ZESTAWY OBIADOWE

Zupa + Danie + Mini Deser

od poniedziałku do piątku

od godziny 11 do 17 (do wyczerpania)Z
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