GARAŻ - RESTAURACJA, BAR, PUB
25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 53 (w bramie)
Godziny garażowania:
pn-czw: 14-23, pt: 14-02, sb: 12-02, nd: 12-23

570 441 701
www.garazkielce.pl
info@garazkielce
fb.com/GarazKielce

INSTRUKCJA OBSŁUGI
czyli

NASZE MENU
Witamy w Garażu, miło Was gościć.
Garaż to klimatyczne miejsce w samym
centrum Kielc. Jedyne w Polsce połączenie
restauracji, pubu, baru i warsztatu
motocyklowego. W ofercie dania z grilla,
burgery, steki, street food - tex mex,
niecodzienne dania restauracyjne. Świetnie
zaopatrzony bar, piwa kraftowe, whisky bar.
Na dwóch poziomach naszego lokalu
(antresola) organizujemy imprezy firmowe,
przyjęcia rodzinne, spendy znajomych i przyjaciół. Posiadamy też dużą salę
taneczną która pełni rolę sceny na koncerty czy eventy, a także jako sala
szkoleniowa.

SYSTEM PRZYWOŁANIA OBSŁUGI
Na Państwa stoliku znajduje się “pudełko” z czterema
przyciskami. To nasz system przywołania obsługi, dzięki
któremu nie muszą Państwo polować na kelnera.
Jeżeli chcą Państwo aby kelner podszedł do stolika
wystarczy przycisnąć dany przycisk a nasza obsługa
dostanie komunikat, który stolik ma obsłużyć.
Zachęcamy do używania przycisków :)

MENU RESTAURACYJNE

TATAR WOŁOWY

25,-

tradycyjny tatar z siekanej wołowiny, podawany z cebulą,
ogórkiem kiszonym i grzybami

KOFTA WOŁOWA NOWOŚĆ

15,-

cztery szaszłyki wołowe mocno doprawione papryką, kminem
rzymskim, kolendrą, podawane z robionym przez nas sosem
tzatziki

FAJITAS wołowina / kurczak / warzywa NOWOŚĆ

16,- / 14,- / 13,-

to klasyczna meksykańska przystawka podawana na gorącej patelni
- mix grillowanych warzyw z wędzoną papryką, kminem, świeżą
kolendrą - podawane z grillowaną tortillą i limonką

TATAR Z TUŃCZYKA NOWOŚĆ

25,-

KREWETKI NA BIAŁYM WINIE

27,-

siekana polędwica z tuńczyka podana z kolorową papryką,
świeżym ogórkiem, sałatką wakame - do tego majonez pietruszkowy
i cytryna

duże krewetki podawane na rukoli z pomidorkami koktajlowymi z
sosem na bazie białego wina, czosnku, chili i cebulki

KREWETKI CEVICHE NOWOŚĆ

27,-

SAŁATKA CEZAR NOWOŚĆ

20,-

duże krewetki w soku z cytrusów, sałatką wakame, drobno
krojonymi pomidorkami koktajlowymi i papryką, podawane z
limonką w dość oryginalny sposób

klasyczna amerykańska sałatka na bazie sałaty rzymskiej,
grillowanej piersi z kurczaka, parmezanu, pomidorków
koktajlowych i sosu cezar, sałatkę podajemy z grzankami

Do każdego dania głównego proszę wybrać dodatki:
SAŁATKA (coleslaw / wiosenna / tagliatelle z warzyw) + 2 SOSY
+
ZAŁĄCZNIK (frytki belgijskie / ziemniaki opiekane / gofry ziem-cebulowe / zakręcona frytka)
STEK Z ANTRYKOTU

49,-

konkretny (300-400g), delikatny sezonowany stek z wołowiny z polskich
byków w stopniu wysmażenia jaki preferujesz (oprócz well done ;]),
podawany z dodatkami do wyboru

STEK Z ROSTBEFU

49,-

solidny (300-400g), sezonowany stek z wołowiny z polskich byków
w stopniu wysmażenia jaki preferujesz (oprócz well done ;]),
podawany z dodatkami do wyboru

STEK Z KRZYŻOWEJ

40,-

300g mięciutkiej krzyżowej wołowej z polskich byków, podawanej
z dodatkami do wyboru
krzyżowej nie wysmażamy, steki podawane są zawsze w stopniu medium

STEK SIEKANY

30,-

200g mielonej, siekanej, grillowanej wołowiny zawiniętej w plastry
boczku, podawany z jajkiem sadzonym, serem i dodatkami do wyboru

STEK Z TUŃCZYKA 
NOWOŚĆ

49,-

200g grillowanej polędwicy z tuńczyka podawany z fasolką szparagową z
sezamem, chilli, balsamico, sosem ostrygowym, cebulą i dodatkami do
wyboru (oprócz sałatki)

FILET SEROWY z SUSZONYMI POMIDORAMI

28,-

grillowana pierś z kurczaka zapieczona z suszonymi pomidorami i dwoma
rodzajami sera (mozzarella + cheddar) z dodatkiem czosnku
niedźwiedziego, podawany z dodatkami do wyboru

FILET MEXICANA

28,-

grillowana pierś z kurczaka podawana z lekko ostrą salsą ze świeżych
warzyw (czosnek, cebula, pomidor, papryka, kolendra, sok z limonki i
cytryny), podawany z dodatkami do wyboru

SZASZŁYK DROBIOWY

28,-

dwa szaszłyki - filet drobiowy zawijany w boczek oraz warzywno-owocowy,
podawany na rukoli z dodatkami do wyboru

ŻEBERKA 40,-

MUSZTARDOWO-MIODOWE

JALAPENO

BBQ

Potężna porcja (800g) długo pieczonych a następnie grillowanych na “lawie” żeberek
wieprzowych podawanych z dodatkami do wyboru.

MICHA SMAKÓW
zmontuj własną sałatkę, dobierz 2 dodatki + 2 sosy
baza sałatki to sałata karbowana, ogórek,
pomidorki koktajlowe, czerwona cebula, papryka,
oliwki, podawane w ogromnej misce z grzankami
czosnkowymi

wybierz 2 dodatki:
-

 URCZAK
K
STEK WOŁOWY
KREWETKI
SER
TUŃCZYK

29,-

wybierz 2 sosy:
-

 os czosnkowy
s
balsamico
oliwa ziołowa
vinegret

DODATKI DO DAŃ GŁÓWNYCH
SAŁATKI
- Coleslaw
- wiosenna z
vinegretem
- tagliatelle z warzyw z balsamico
-

SOSY STANDARD
ketchup
majonez
musztarda
bbq
piri piri
słodkie chilli
relish paprykowy
relish ogórkowy
relish mango

NASZE SOSY
-

chrzanowy
czosnkowy
serowy
gravy
remulada
musztardowo chrzanowy
majonez bazyliowy
majonez czosnkowy
majonez Chorizo
majonez cytrynowy

ZAŁĄCZNIKI
-

frytki belgijskie
zakręcona frytka
ziemniaki opiekane
gofry ziem-cebulowe

DESKI PRZYSTAWKOWE
DESKA WŁOSKA

120,-

dla 4-5 osób, w skład deski wchodzą:
oryginalne wędliny sprowadzane

bezpośrednio z Włoch,
między innymi: speck, coppa, spianata, lardo,
bresaola, mortadela oraz oryginalne włoskie sery pecorino 2 rodzaje, gorgonzola, kozi. Do tego oliwki,
cebulka marynowana w balsamico, marynowana papryka,
kapary i grissini

DESKA POLSKA

120,-

dla 4-5 osób, w skład deski wchodzą:
miks polskich domowych wędlin i przekąsek, między
innymi pieczony schab, pastrami - mostek wołowy,
wędzony boczek, szynka, swojska kiełbasa, podsuszane
kabanosy, krakersy ze smalcem i grzybami, ogórki
kiszone, kapusta kiszona, papryka konserwowa

DESKI IMPREZOWE
(wymagane wcześniejsze zamówienie)
deski przeznaczone dla 4-6 osób
Specjalizujemy się w organizacji imprez dla większej ilości gości. Impreza na 10 czy 100 osób, dla nas to nie
problem. Przy takich imprezach proponujemy nasze deski imprezowe.
Deski imprezowe to takie deski typowo obiadowe, zamiast zamawiać z menu osobne dania każdy jest w stanie
skomponować obiad z tego co jest na deskach.

DESKA V10 - wiejska

250,-

golonka, miks kiełbas, pieczone przez nas mięsiwa (schab, karczek, szynka, boczek), pikle
(ogórki kiszone, kurki, peperoni, czosnek cebulka perłowa), smalec i chleb wiejski, zapiekane
ziemniaki.

DESKA V8 - mięsna

200,-

wszystkie nasze grillowane mięsa: stek siekany, karkówka, żeberka, nasza własna kiełbasa wołowa,
kaszanka, stripsy z kurczaka, do tego góra frytek oraz ogórki kiszone i sałatka coleslaw + sosy.

DESKA V4 - lekka deska

120,-

warzywne słupki do chrupania podane razem z dipami i salsami, panierowany Camembert, Grzanki
a'la Bruschetty, 2 rodzaje sałatek, krążki cebulowe, stripsy z kurczaka

DESKA V6 - pół na pół

160,-

połowa deski mięsnej V8 i połowa lekkiej V4

Do każdej deski, można zamówić maksymalnie 2 butelki Stocka w promocyjnej
cenie 40,- / szt. oraz 2 dzbanki napoju (sok, woda, gazowane) w cenie 10,- /
szt.

NAPOJE

5,-

BUTELKA 250ml

BUTELKA 330ml

4,-

DZBANEK 1L

12,-

HERBATA
5,●
●
●
●
●
●

Dilmah
Dilmah
Dilmah
Dilmah
Dilmah
Dilmah

15,-

DZBANEK 1L

PUSZKA 250ml

8,-

KAWA
●
●
●
●
●
●
●

Cytryna & Limonka
Imbir & Miód
Owoce & Zioła z przyprawami
Herbata Zielona
English Breakfast Tea
Earl Grey

DODATKI

Czarna
Biała
Cappuccino
Espresso
Podwójne Espresso
Latte Macchiato
Kawa mrożona

5,6,7,5,8,10,8,-

1,-

miód, syrop kokosowy, syrop migdałowy, grenadyna zestaw cytrusów (cytryna, pomarańcz, limonka)

GARAŻOWE 
LEMONIADY > 
0,5 l
wyrabiane na miejscu autorskie lemoniady na bazie gazowanej wody mineralnej
oraz świeżych owoców i ziół

-

TRUSKAWKA + CYTRYNA

-

CYTRYNA + POMARAŃCZA + LIMONKA

-

OGÓREK + LIMONKA

-

MALINA + CYTRYNA

9,-

menu barowe
COŚ NA ZĄB - PRZEKĄSKI
KRĄŻKI CEBULOWE

10,-

FRYTKI BELGIJSKIE Z PRZYPRAWAMI

10,-

200g złocistych frytek belgijskich
podawanych w 2 wersjach:
z czosnkiem i pietruszką lub
z serem i z jednym sosem do wyboru

8 złocistych panierowanych krążków
cebulowych serwowanych z dowolnym sosem

NACHOS Z SOSEM SEROWYM
Chrupiące chipsy kukurydziane podawane z
naszym autorskim sosem serowym

CHEESE BITES

POPSY
17,-

panierowane serki: gouda, camembert,
jalapeno, mozarella sticks - czyli serowe
szaleństwo na ciepło podawane z dowolnym
sosem

10,-

12,-

delikatne kulki z kurczaka w panierce
ryżowej lub kawałki brokuła w tempurze,
podawane z dowolnym sosem. Możliwe
zamówienie oddzielnie lub w miksie

BURGERY
KLASYCZNE
200g wołowiny, bułka pszenna, sałata, ogórek,
pomidor, cebula, majonez

KLASYCZNY (sos:

ketchup)

21,-

PODWÓJNY KLASYCZNY XXL

27,-

SER (ser,

23,-

sos: ketchup)

BEKON (bekon,

sos: bbq)

BEKON 
+ SER (bekon,
OSTRY (jalapeno,
KURCZAK (sos:
WEGE (sos:

ser, sos: bbq)

sos: piri piri)

ketchup, pierś z kurczaka)

ketchup, 2 kotlety z fasoli)

SOSY:
ketchup, musztarda, majonez2,BBQ, słodkie chili, czosnkowy, chrzanowy, piri piri 3,-

23,24,-

Wszystkie nasze burgery
przygotowujemy na miejscu od podstaw.
Sami wyrabiamy mięso - mielimy,
doprawiamy, sezonujemy (mięsko musi
odpocząć).
Używamy bułek z piekarni Wasińscy,
jednej z najlepszych tradycyjnych
piekarnii w Kielcach.
Warzywa dostarczają nam sprawdzeni
dostawcy z okolic a majonezu używamy
tylko kieleckiego :)

23,21,22,-

Do każdego klasycznego burgera:
frytki za6,zestaw: frytki + sos + sałatka9,-

GARAŻ SPECIAL 
BURGERS
Nasze autorskie burgery - dziwne, niecodzienne połączenia które według nas smakują wyśmienicie.
Wszystkie burgery podawane w zestawach serwowane są na deskach z frytkami, sosem i sałatką.
solo zestaw

KALMAR BURGER NOWOŚĆ

27,-

33,-

WŁOSKI BURGER

27,-

33,-

BEKON HOT NOWOŚĆ

27,-

33,-

ZAWAŁ SERCA

29,-

35,-

27,-

33,-

38,-

44,-

28,-

34,-

27,-

33,-

majonez, rukola, słuszna porcja grillowanej
wołowiny, lekko pikantna salsa, krążki z kalmara
w panierce, pomidor, cebula czerwona, sos mango

majonez bazyliowy, rukola, słuszna porcja
grillowanej wołowiny, ser grana padano, salami
pikante, suszone pomidory, cebula, ketchup

majonez, sałata, słuszna porcja grillowanej
wołowiny, sos chipotle, jalapeno, boczek x4,
pomidor, ogórek kiszony, cebula biała, krążki
cebulowe x 3, sos bbq

pszenna bułka, solidna porcja wołowiny, KRĄŻKI
CEBULOWE, FILET Z KURCZAKA W PANIERCE, POTRÓJNA
PORCJA GRILLOWANEGO BOCZKU, PODWÓJNA PORCJA
SERA, majonez kielecki, sos BBQ

ZBOCZONY
pszenna bułka, biała cebula, surówka z czerwonej
kapusty, słuszna porcja grillowanej WOŁOWINY,
duszone na maśle BOCZNIAKI z cebulą, sos KURKOWY

700+
pszenna bułka, 3x grillowana wołowina, 6x
grillowany bekon, 3x zapiekany ser cheddar, sos
serowy, majonez, sos bbq

CZESKI
pszenna bułka, majonez, sałata, solidna porcja
wołowiny, świeży ogórek, czerwona cebula,
pomidor, PANIEROWANY SMAŻONY SER, SOS TATARSKI

HAM BURGER ;)
pszenna bułka, ser cheddar, SMAŻONE PLASTRY
SZYNKI, krążki cebulowe, solidna porcja
wołowiny, jajko sadzone, sos BBQ

STRIPSY

SKRZYDEŁKA

Delikatne mięso z piersi kurczaka w naszej
autorskiej panierce, podawane z jednym
sosem do wyboru.

Lekko pikantne skrzydełka z kurczaka w
naszej autorskiej panierce, podawane z
jednym sosem do wyboru.

WYBIERZ: łagodne lub
pikantne

5 sztuk

5 sztuk

8 sztuk

8 sztuk

12 sztuk

12 sztuk

+dodaj frytki za 6,-

+dodaj frytki za 6,-

PODOBAŁO CI SIĘ U NAS?
dołącz do nas na fb

zostaw opinię

zeskanuj kody QR swoim aparatem

wystaw nam ocenę

