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ZAMÓWIENIA Z DOSTAWĄ TEL. 44 633 55 55
Informacje o alergenach zawartych w poszczególnych
daniach dostępne są u obsułgi kelnerskiej.

www.buenosairesrestauracja.pl

entradas
przekąski // snacks

11

AROS DE CEBOLLA 8,00zł

Smażone krążki cebulowe podawane z sosem
Fried onion rings served with sauce
12

NACHOS CON SALSA RANCHERA 7,90zł
Duża porcja meksykańskich nachosów z pikantnym sosem
pomidorowo paprykowym

Large portion of Mexican nachos served with hot tomato and pepper sauce
13

PAPAS AL HORNO 12,90zł

Połówki ziemniaków zapieczone serem
i wędzonym boczkiem, podane z sosem “Ranchera”
Potatoes halves baked with cheese and smoked bacon, served with Rancher’s sauce
14

PALITOS DE QUESO 12,50zł
Pałeczki serowe na ciepło z sosem “Pablo”
Warm cheese sticks served with Pablo sauce
15

CALAMAR 12,90zł

Chrupiące krązki z kalmarów podawane z sosem
Crunchy squid rings served with sauce

sopas
zupy // soups

31

SOPA DE TOMATES 7,50zł

Gęsta zupa pomidorowa z dodatkiem boczku i z paskami tortilli
Creamy tomato soup with bacon and strips of tortilla
32

ESTOFADO 8,90zł

Smakowita pikatna zupa z kawałkami mięsa, papryką, kukurydzą i serem
Delicious spicy soup with pieces of meat, peppers, corn and cheese

ensaladas
sałatki // salads

21

ENSALADA DE POLLO 18,90zł

Grillowane paseczki kurczaka, sałata lodowa, pomidory,
papryka, kukurydza, chrupiące pieczywko z dodatkiem sosu miodowomusztardowego
Grilled chicken stripes, iceberg lettuce, tomatoes, pepper, corn, toast with honeymustard sauce
22

ENSALADA GRIEGA 16,90zł

Tradycyjna sałatka grecka z serem fetą i oliwkami oraz kruchą sałatą,
ogórkiem, pomidorami podawane z sosem vinaigrette i chrupiącym
pieczywkiem
Traditional Greek salad with feta cheese and olives and crispy lettuce, cucumber,
tomatoes served with vinaigrette sauce and toast

ENSALADA CON CAMARONES 18,90zł
Sałatka z pomidorami, ogórkiem, czerwoną cebulą, podawana
z krewetkami w panierce, sosem vinaigrette i grzanką

23

Salad with tomatoes, cucumbers and red onion, served prawns in batter, vinaigrette
sauce (salad dressing) and a toast

tylko // only 25,90zł

Skwierczące, marynowane w mieszance aromatycznych przypraw kawałki mięsa z
papryką i cebulą, serwowane na gorącej patelni z tortillami pszennymi i sosami
Sizzling chunks of meat, marinated in a mix of aromatic herbs
with pepper and onion, served on a hot frying pan with wheat tortillas and sauce
71

CON POLLO

72

CON CERDO

73

COMBINADOS

drobiowa

wieprzowa

drobiowo-wieprzowa

with chicken

with pork

with chicken and pork

74

CAMARONES
33,90zł
z krewetkami
with prawns

latynoskie klimaty // latino style

CHILI CON CARNE 17,90zł
Siekane mięso wieprzowo-wołowe, duszona z czerwoną fasolą i chili,
podawana z tortillami pszennymi
81

Minced pork and beef meat, stewed with red beans and chili, served with wheat tortillas
82

SKRZYDłA WOLNOśCI 15,90zł
WINGS OF FREEDOM

Sześć skrzydełek z rusztu w aromatycznej glazurze barbecue,
podawane z sosem PABLO. Swój niepowtarzalny smak zawdzięczają oryginalnej recepturze
Six chicken wings baked on a gridiron in aromatic spicy and honey flavored glaze,
served with PABLO sauce. They owe their unique taste to an exceptional recipe
83

KRóLEWSKIE żEBERKA 21,90zł
ROYAL RIBS

Przygotowywane według specjalnej receptury
szefa kuchni żeberka barbecue podawane z pieczonymi ziemniakami i sałatką
Ribs made in accordance with the chef’s special recipe,
served with baked potatoes and salad
84

PALUSZKI LIZAĆ 18,00zł
YUM-YUM!

Pałeczki soczystej piersi drobiowej w kruchej panierce,
podawane z frytkami i sałatką
Strips of juicy chicken breast in crispy coating,
served with fries and Coleslaw salad
85

CLIMA LATINA 31,90zł

Żeberka z grilla, pieczone skrzydełka, chili con carne,
zapiekane połówki ziemniaka z serem, sos PABLO
Grilled ribs, baked wings, chili con carne,
potato halves baked with cheese, PABLO sauce
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dla dw
O
FOR TW

quesadillas
tylko // only 16,50zł

41

CON POLLO

42

CON JAMON

43

VEGETARIANA

Smakołyki z dwóch tortilli pszennych,
nadziewane grillowanym kurczakiem

Smakołyki z dwóch tortilli pszennych,
nadziewane szynką

Smakołyki z dwóch tortilli pszennych,
nadziewane pieczarkami i papryką

Delicacies made with two wheat tortillas, filled
with grilled chicken, mozzarella cheese and
tomato salsa sauce

Delicacies made with two wheat tortillas, filled
with ham, mozzarella cheese
and tomato salsa sauce

Delicacies made with two wheat tortillas, filled
with field mushrooms and pepper, mozzarella
cheese and tomato salsa sauce

BURRITOS
podawane z ryżem paila, sałatką i sosem
served with paila rice, salad and sauce

61

CON POLLO

62

CON CERDO

63

VEGETARIANA

64

20,90zł
Chrupiąca, zapiekana serem
tortilla pszenna, nadziewana
grillowaną polędwicą drobiową
i fasolą pinto

20,90zł
Chrupiąca, zapiekana serem
tortilla pszenna, nadziewana
grillowaną polędwicą
wieprzową i fasolą pinto

19,50zł
Chrupiąca, zapiekana serem
tortilla pszenna, nadziewana
fasolą pinto, kukurydzą i
pomidorami

Crispy, wheat tortilla baked with
cheese, filled with grilled chicken
breast and pinto beans

Crispy, wheat tortilla baked with
cheese, filled with pork loin and
pinto beans

Crispy, wheat tortilla baked with
cheese, filled with pinto beans, corn
and tomatoes

CHIMICHANGA
DE POLLO

20,90zł
Zrolowana, smażona tortilla
pszenna z grillowaną polędwicą
drobiową, serem i ryżem,
podawana z sosami i sałatką
Rolled, fried wheat tortilla with
grilled chicken, cheese, paila rice,
served with sauce and salad

16,50zł

51

CON POLLO

52

CON CERDO

53

COMBINADOS

Dwie chrupiące tortille pszenne,
nadziewane grillowaną polędwicą
drobiową, fasolą pinto, pomidorami
i sosem Ranchera

Dwie chrupiące tortille pszenne,
nadziewane wyborną polędwicą wieprzową,
fasolą pinto, pomidorami
i sosem Ranchera

Dwie chrupiące tortille pszenne,
nadziewane wyborną polędwicą wieprzową
i drobiową, fasolą pinto, pomidorami
i sosem Ranchera

Two crispy corn tortillas, filled with grilled
chicken, pinto beans, tomatoes
and Rancher’s sauce

Two crispy corn tortillas, filled with pork loin,
pinto beans, tomatoes
and Rancher’s sauce

Two crispy corn tortillas, filled with pork loin
and chicken breast, pinto beans, tomatoes
and Rancher’s sauce

Odkryj z nami

Argentyne
Milanesa

Milanesa napolitana

plaster polędwicy wołowej lub drobiowej, panierowane według
tradycyjnej ARGENTYŃSKIEJ receptury,
podawany z frytkami i surówką

polędwica wołowa lub drobiowa, panierowane po
ARGENTYŃSKU, zapieczona serem i sosem pomidorowym,
a do tego frytki i surówka

a slice of pork loin or chicken breast, coated according to traditional
Argentinean recipe, served with fries and salad

beef loin or chicken breast, coated in Argentinean style, baked with cheese
and tomato sauce, served with fries and salad

01

de CARNE

02

de POLLO

03

de CARNE

04

de POLLO

28,90zł
wołowa

20,90zł
z polędwicy drobiowej

31,90zł
wołowa

24,90zł
z polędwicy drobiowej

with beef

with chicken breast

with beef

with chicken breast

05

Pstrag z Buenos 23,90zł
TROUT FROM BUENOS

Wyborny, pieczony w całości pstrąg,
podawany z zapiekanymi ziemniakami i surówką
A delicious trout, baked in one piece, served with baked potatoes and a salad
06

Lomo Amigo 21,90zł

Kawałki soczystej polędwicy drobiowej, z wedzonym boczkiem, papryką i ziemniakami,
wszystko zapieczone mozzarellą, serwowane z wyjątkowymi sosami
Chunks of juicy chicken breast, with smoked bacon,
pepper and potatoes, baked with exceptional cheese sauce
07

Solomillo de Cerdo 25,90zł

Pieczona na grillu wwyśmienita polędwica wieprzowa, podawana z frytkami,
surówka i pikantnym sosem DIABOLO
Delicious grilled pork loin, served with fries, a salad and spicy sauce

postres

bebidas

desery // desserts

91

AMIGO DE QUESO 8,50zł

CALIENTES

Pyszny sernik na ciepło

napoje gorące // hot beverages

Delicious cheesecake served warm
92

CAFE AFOGATO 11,90zł
Kawa mrożona z kulkami lodów
Iced coffee with scoops of ice-cream

93

AKSAMITNY KOKTAJL
TRUSKAWKOWY

11,90zł
Koktajl truskawkowy, bita śmietana, jogurt naturalny, truskawki
Strawberry cocktail, whipped cream, natural yoghurt, strawberries
94

ORZECHOWE MARZENIE

14,90zł
3 gałki lodów, mieszanka orzechów, bita śmietana, polewa
3 scoops of ice-cream, nuts, whipped cream, sauce
95

NIEBIańSKI SEKRET 14,90zł

3 gałki lodów, bita śmietana, czekolada, polewa
3 scoops of ice-cream, chocolate, whipped cream, sauce
96

HERBATA DILMAH

5zł

tea

HERBATA DILMAH SMAKOWA

5zł

flavoured dilmah tea

HERBATA Z ŻURAWINĄ

6 zł

tea with cranberries

HERBATA Z RUMEM

6,50zł

tea with rum

ESPRESSO

4,50zł

KAWA

5zł

coffee

KAWA Z MLEKIEM

6zł

coffee with milk

KAWA PO WENECKU

6zł

venetian coffee

CAPPUCCINO

7zł

LATTE MACCHIATO

9zł

IRISH COFFEE

9,50zł

FRIAS

TRUSKAWKOWY CZAR 14,90zł

napoje zimne // cold beverages

3 gałki lodów, truskawki, bita śmietana, polewa
3 scoops of ice-cream, strawberries, whipped cream, sauce

0,25l
COCA COLA, COCA COLA ZERO,
FANTA, SPRITE, KINLEY

0,33l

4zł

WODA GAZOWANA I NIEGAZOWANA
KROPLA BESKIDU

4zł

mineral water: fizzy & still

FUZETEA: cytrynowa, brzoskwiniowa

4zł

lemon, peach

SOKI I NEKTARY CAPPY: pomarańczowy,
jabłkowy, grejfrutowy, porzeczkowy,
pomidorowy, bananowy, ananasowy

4zł

JUICES: orange, apple, grapefruit, black currant,
tomato, banana, pineapple

SOK ZE ŚWIEŻYCH OWOCÓW:
pomarańczowy i grejfrutowy

10zł

FRESH JUICE: orange & grapefruit

Karafka wody niegazowanej
Still water 1l carafe

1l 7zł

100

drinki

cerveza

cocktails

piwo butelkowe // bottled beer

Tequila strzAL 8,90zł
Tequila Silver, cytryna, sól
Tequila shot. Tequila, lemon, salt

101

Tequila Złoty strzAł 8,90zł
Tequila Gold, cynamon, pomarańcza

Tequila Gold shot. Tequila Gold, cinnamon, slice of orange
102

Cuba Libre 14,50zł
Rum, Coca Cola

Piña colada 14,50zł

103

Rum, likier kokosowy, sok ananasowy, mleko
Rum, coconut liquor, pineapple juice, milk
104

0,33l
ŻYWIEC
WARKA

7zł

WARKA STRONG

7zł

HEINEKEN

8zł

DESPERADOS
CORONA EXTRA
podawana z limonką // served with

Mojito KLASYCZNE 15zł
CLASSIC MOJITO

Rum, woda gazowana, syrop cukrowy, mięta, limonka, cukier
Rum, sparking mineral water, sugar syrup, mint, green lemon, sugar

Mojito smakowe 16zł
FLAVOURED MOJITO

Spytaj o dostepne smaki Ask for available flavors

Caipirinha 15zł
Cachaça, limonka, cukier

108

Cachaça, green lemon, sugar

Blue Lagun 14,50zł
Wódka, Sprite, Blue Curacao

109

Blue Lagoon, Vodka, Sprite, Blue Curacao
110

9zł

SOK DO PIWA: malinowy,
imbirowy

0,50zł

JUICE ADDED TO BEER:
raspberry, ginger

el alcohol

Margarita 12zł

Vodka, syrup, fresh fruit juice

107

8zł

lime

Tequila, orange juice, Grenadine

106

7zł
7zł

Tequila, sok pomarańczowy, Grenadina

Wódka, syrop, sok ze świeżych owoców

CORONARITA 18,50zł

Tequila, piwo Corona, Triple Sec, sok z cytryny
Tequila, Corona beer, Triple Sec, lemon juice

0,5l

ŻYWIEC BIAŁY

Tequila Sunrise 14,50zł

105

0,4l

6zł

50ml
WÓDKA BOLS

6zł

WÓDKA SOBIESKI

6zł

WÓDKA ŻUBRÓWKA

6zł

WÓDKA GORZKA ŻOŁADKOWA

6zł

WÓDKA FINLANDIA

7zł

TEQUILA SILVER

8zł

TEQUILA GOLD

8zł

WHISKY JOHNNIE WALKER

10zł

WHISKY JACK DANIEL’S

12zł

BRANDY METAXA

10zł

BRANDY NAPOLEON

7zł

LIKIERY ADVOCAT

6zł

LIKIERY BLUE CURACAO

6zł

RUMY BACARDI

9zł

RUMY MALIBU

9zł

GIN LUBUSKI

6zł

WINO MARTINI 100 ml

9,50zł

Bianco, Rosso, Rosato, Extra Dry

WINO BIAŁE, CZERWONE
Lampka 100 ml, Karafka 250 ml

WINO MUSUJĄCE DORATO
750 ml

100ml
5,50zł

250ml
11zł
28zł

