Dania główne

1. Panierowany filet z kurczaka

22,00 zł

2. Kurczak w sosie

22,00 zł

3. Nuggetsy z frytkami sos do wyboru
4. Nuggetsy z frytkami i sałatką

17,00 zł
20,00 zł

kotlet z kurczaka, frytki amerykańskie, sałatka, sos do wyboru
kurczak w sosie śmietanowym, sałatka, frytki amerykańskie

Pizza
1. Margherita

sos*, ser, oregano

2. Capricciosa

40 cm

50 cm

19,90 zł

26,90 zł

24,90 zł

sos*, ser, szynka, pieczarki, oregano

3. Italia

25,90 zł

sos*, ser, szynka, pieczarki, kukurydza, oregano

4. Vegetarian
5.

nuggetsy ze schabu, frytki amerykańskie, pomidor, ogórek, sałata lodowa, cebula, sos do wyboru
Skrzydełka pieczone z frytkami sos do wyboru
18,00

29,90 zł

sos*, ser, pieczarki, cebula, papryka słodka, oliwki, kukurydza, szparagi, oregano
El Pablo peperoni słodka lub ostra
26,90 zł
sos*, ser, salami, cebula, peperoni, pieczarki, czosnek, oregano

31,90 zł
32,90 zł
36,90 zł
33,90 zł

6. Kebab

25,90 zł

32,90 zł

7. Hawajska

25,90 zł

32,90 zł

8. Uovo

27,90 zł

34,90 zł

9. Modesto

25,90 zł

32,90 zł

10. Tesoro

29,90 zł

36,90 zł

sos*, ser, mięso kebab, cebula, peperoni słodka, papryka słodka, oregano
sos*, ser, szynka, ananas, kukurydza, oregano
sos*, ser, boczek, pieczarki, cebula, jajko sadzone, oregano
sos*, ser, salami, szynka, cebula prażona, oregano

sos*, ser, szynka, kurczak, papryka słodka, kukurydza, brokuły, pieczarki, oregano

11. Quatro Fromaggi

27,90 zł

34,90 zł

12. Tonno Cipola

26,90 zł

33,90 zł

13. Frutti di Mare

3190 zł

39,90 zł

14. Spinaci

24,90 zł

34,90 zł

15. Speciale di Pablo

27,90 zł

34,90 zł

16. Barbolo

31,90 zł

38,90 zł

sos*, mozarella, feta, ser pleśniowy, Edam, brokuł, oregano
sos*, ser, tuńczyk, czosnek, cebula, oliwki, oregano

sos śmietanowy, ser, owoce morza, paluszki krabowe, oliwki, czosnek, oregano
sos*, ser, szynka, szpinak,śmietanka, jajko, czosnek, feta, oregano
sos*, ser, szynka parmeńska, pomidor, feta, świeża mozarella, oregano

sos*, 2x ser, szynka, boczek, salami, kurczak, peperoni łagodna, kukurydza, oregano
17. Alla Diavollo bardzo ostra
28,90 zł
sos*, ser, szynka, kurczak, peperoni ostra, kapary, tabasco, oregano

36,90 zł

18. Wiejska

29,90 zł

36,90 zł

19. Rucola

27,90 zł

34,90 zł

20. La Foresta

30,90 zł

37,90 zł

21. Własna Kompozycja

29,90 zł

36,90 zł

sos*, ser, szynka, salami, ogórek kiszony, ser pleśniowy, oregano
sos*, ser, pieczarki, boczek, cebula, pomidor, rucola, oregano
sos*, ser, boczek, kurki, cebula, sos śmietanowy
sos*, 2 składniki mięsne, 4 składniki warzywne, oregano

Sos* (podkład do pizzy): pomidorowy lub czosnkowy

Dodatki:

Sos (2,50 zł):

ser żółty, feta, pleśniowy, mozarella 4,50 zł

ketchup, pomidorowy, czosnkowy, meksykański,

szynka, salami, boczek 3,00 zł

1000 wysp, pikantny, tzatziki

mięso kebab 5,00 zł kurczak 4,00 zł
papryka, brokuł, peperoni 2,00 zł
inne np. owoce morza, tuńczyk 5,00 zł
kapary 3,00 zł

5.
6. Skrzydełka pieczone z frytkami i sałatką
7. Kalmary z frytkami sos do wyboru
8. Kalmary z frytkami i sałatką

zł
23,00 zł
18,00 zł
23,00 zł

9. Tortilla z nuggetsami

14,00 zł

10. Tortilla z kebabem

14,00 zł

11. Tortilla ze szpinakiem

14,00 zł

12. Frytki amerykańskie
13. Ziemniaczki karbowane z sosami

6,00 zł
10,00 zł

frytki amerykańskie, pomidor, ogórek, sałata lodowa, cebula, feta, sos do wyboru

sałata lodowa, nuggetsy schabowe, pomidor, ogórek, cebula, feta, oliwki, sos do wyboru
sałata lodowa, mięso kebab, pomidor, ogórek, cebula, papryka jalapeno, sos do wyboru
szpinak bab, pomidor, feta, oliwki, papryka czerwona, filet z kurczaka, sos do wyboru

Makarony
1. Serowy zapiekany w piecu
makaron penne, sos śmietanowo-serowy, brokuły, kurczak)

2. Carbonara zapiekany w piecu

makaron penne, sos śmietanowy, boczek, cebula

3. Pieczarkowy zapiekany w piecu

makaron penne, sos śmietanowy, kurczak, pieczarki, cebula

4. Arabski (na ostro) zapiekany w piecu

filet z kurczaka 200g marynowany w jogurcie z ziołami,
frytki amerykańskie, sałatka, sos do wyboru

2. Udko bez kości

udko bez kości 200g marynowany w jogurcie z ziołami,
frytki amerykańskie, sałatka, sos do wyboru

3. Karkówka

karkówka 200g marynowana w jogurcie z ziołami,
frytki amerykańskie, sałatka, sos do wyboru

Sos: ketchup, musztarda, BBQ, czosnkowy, dijon, meksykański

25,00 zł
25,00 zł
27,00 zł

duży

16,00 zł

19,00 zł

16,00 zł

19,00 zł

16,00 zł

19,00 zł

16,00 zł

19,00 zł

makaron penne, sos pomidorowy, kurczak lub kebab, jalapeno, kukurydza, papryka czerwona

5. Szpinakowy zapiekany w piecu

16,00 zł

makaron penne, sos pomidorowy, szpinak, kurczak, śmietanka, czosnek, ser gorgonzola

6. Penne z kurkami zapiekany w piecu

makaron penne, sos śmietanowy, kurki, kurczak, szalotka

7. Penne z krewetkami zapiekany w piecu
8. Bolognese zapiekany w piecu

19,00 zł

18,00 zł

21,00 zł

19,00 zł

22,00 zł

makaron penne, czosnek, cebula, suszone pomidory, krewetki, wino białe, natka pietruszki

16,00 zł

makaron penne, sos pomidorowy, mięso wieprzowo wołowe

9. Spaghetti Bolognese

19,00 zł
15,00 zł

Wszystkie makarony również w wersji wegetariańskiej.

DANIA Z GRILLA
1. Filet z kurczaka

mały

Sałatki
1. Grecka

17,00 zł

2. Z Nuggetsami

20,00 zł

3. Kalamaki

18,00 zł

4. Cezar

22,00 zł

5. Z Pieczonymi Ziemniaczkami

19,00 zł

6. El Pablo

20,00 zł

7. Szefa

20,00 zł

mix sałat, oliwki, pomidor, ogórek, cebula, feta, grzanki +dressing, sos balsamiczny

mix sałat, nuggetsy, pomidor, ogórek, cebula czerwona, oliwki, feta,,grzanki +dressing, sos balsamiczny
mix sałat, oliwki, pomidor, papryka czerwona, pierś z kurczaka, grzanki + dressing, sos balsamiczny

mix sałat, kurczak, szynka parmeńska, pomidor, oliwki, parmezan, grzanki +dressing, sos balsamiczny
pieczone ziemniaczki, pierś z kurczaka, pomidor, papryka czerwona, pieczarka marynowana,
kukurydza, grzanki, fasolka czerwona + dressing, sos balsamiczny

mix sałat, czerwona fasola, pomidor, pieczarki marynowane, pierś kurczaka, mozarella, grzanki
+dressing, sos balsamiczny
mix sałat, pierś kurczaka, pomidor, jajko, grzanki, ogórek konserwowy, szynka parmeńska
+dressing, sos balsamiczny

8. Z Awokado

20,00 zł

9. Z Tuńczykiem

20,00 zł

10. Własna Kompozycja

19,00 zł

mix sałat, kurczak, mozarella, pomidor, grzanki, pestki słonecznika, awokado, zielone oliwki +dressing, sos balsamiczny
mix sałat, tuńczyk, jajko, cebula, pomidor, grzanki, kukurydza+dressing, sos balsamiczny
SAM WYBIERASZ SKŁAD SAŁATKI: 1 dodatek mięsny
plus 5 dodatków warzywnych lub serowych + dressing, sos balsamiczny

DRESING:
ziołowy, czosnkowy,
jogutrowo- ziołowy,
pikantny,
oliwa z oliwek,
ocet balsamiczny

DODATKI:
paluchy drożdżowe 3,50 zł
pieczywo czosnkowe (3 szt.) 3,00 zł
warzywa: szparagi, peperoni i inne 1,50 zł

mix sałat: rukola, roszponka, szpinak baby, sałata lodowa

1. Pizza Na Słodko

Desery

15,00 zł

nutella, cukier puder, banan, bita śmietana

2. Pucharek Lodowy

11,00 zł

3. Spodek Lodowy

13,00 zł

4. Banan w Cieście - Cukier Puder

13,00 zł

lody waniliowe, czekoladowe i truskawkowe, bita śmietana, polewa, ciastko

lody waniliowe, czekoladowe i truskawkowe, polewa, bita śmietana, amaretto, ciastko
banan, polewa czekoladowa, lody waniliowe

5. Koktajl

9,00 zł

bananowy, truskawkowy, borówka amerykańska

6. Deser Bambino

11,00 zł

7. Ciasto Czekoladowe z Lodami
8. Szarlotka z Lodami

13,00 zł
13,00 zł

lody waniliowe, czekoladowe i truskawkowe, m&m, ciastko, polewa, bita śmietana

Drinki

Napoje

Pink Gin

Napoje zimne:
1. Fanta / Sprite / Coca Cola original, zero, lime 0,25l
2. Fuzetea cytrynowa, brzoskwiniowa 0,25l
3. Kropla Beskidu 0,33l
4. Kropla Beskidu 0,75l
5. Sok Cappy 0,33l

jabłkowy, pomarańczowy, grapefruitowy, czarna porzeczka, multiwitamina, pomidor
6. Tymbark 0,25l

7. Kawa Mrożona z likierem
8. Kawa Mrożona z bitą śmietaną
9. Kawa Mrożona Irish Coffe z Whiskey

4,00 zł
4,00 zł
4,00 zł
8,00 zł
4,00 zł
3,50 zł
12,00 zł
9,00 zł
15,00 zł

Napoje ciepłe:
1. Espresso
2. Gorąca Czekolada
3. Herbata Lipton różne smaki
4. Kawa czarna, rozpuszczalna
5. Latte

7,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
8,00 zł
0,30 zł

dodatkowy cukier, śmietanka do kawy, mleko

Piwa:
1. Piwo lane tyskie klasyczne 0,3l / 0,5l
2. Lech, Tyskie butelka 0,5l
3. Książęce pszeniczne, lager, ciemne butelka 0,5l
4. Żywiec, Kasztelan butelka 0,5l
5. Piwo grzane / z miodem / z sokiem 0,5l

5,50 zł / 7,50 zł
8,00 zł
8,00 zł
8,00 zł
9,00 zł

Piwa smakowe:
1. Lech Shandy, Mojito butelka 0,5l
2. Sommersby apple, elderflower lime, watermelon, blackberry butelka 0,4l
3. Desperados czerwony, żółty butelka 0,4l
4. Cydr czerwony, żółty
5. Redd’s jabłkowy, malinowy, żurawinowy, bianco butelka 0,5l
6. Karmi granat-pomarańcza, classic, żurawina, grejpfrut z pomelo butelka 0,5l
7. Okocim Radler butelka 0,5l
8. Wino białe, czerwone, różowe lampka 175ml

półwytrwane, półsłodkie, słodkie, wytrwane
9. Prosecco lampka 150ml
10. Butelka wina 700ml
11. Butelka Prosecco 750ml
12. Wino grzane 150ml

ul. Rynek 4, Bolesławiec
www.elpablo.pl
782 829 882

prosecco, gin, lemoniada, maliny
Apperol Spritz lampka
prosecco, Apperol Spritz, plaster pomarańczy, woda sodowa

Mojito

rum, limonka, cukier trzcinowy, świeża mięta, woda sodowa
Mojito Smakowe likier do wyboru
rum, limonka, cukier trzcinowy, świeża mięta, woda sodowa

10,00 zł
11,00 zł
50,00 zł
60,00 zł
11,00 zł

16 zł
14 zł
16 zł

Cuba Libre

16 zł

Margarita

14 zł

rum, pepsi, sok z limonki

tequila, likier, sok z limonki
Margarita Smakowa likier do wyboru
tequila, banan, sok z limonki, syrop cukrowy

16 zł

Tequila Sunrise

16 zł

Sex On The Beach

16 zł

Cosmpolitan

16 zł

Drink Arbuzowy

18 zł

Błękitna Laguna

14 zł

Gin & Tonic
Kamikaze

12 zł
16 zł

Malibu z mlekiem

12 zł

tequila, sok pomarańczowy, grenadina
wódka, likier brzoskwiniowy, sok pomarańczowy, sok żurawinowy
wódka, likier, sok z limonki, sok żurawinowy
whiskey, arbuz, grenadina, sok z cytryny
wódka, likier, sok z cytryny, syrop, sok bananowy

niebieskie, zielone, żółte, czerwone, pomarańczowe, fioletowe
rum kokosowy, mleko

Wściekły pies
8,00 zł
8,00 zł
8,00 zł
7,00 zł
8,00 zł
7,00 zł
8,00 zł

16 zł

7 zł

wódka, syrop malinowy, tabasco

Pina Colada

14 zł

Wódka z sokiem/cola/sprite

10 zł

biały rum, malibu, sok ananasowy, śmietanka

WHISKY
Johnnie Walker Red Label / White Label 40 cl
Dewar’s Blenders’ Batch 40 cl
Bulleit Bourbon 40 cl
Bell’s 40 cl
Ballantine’s / Hard Fired 40 cl
Jim Beam / Double Oak 40 cl
Jim Beam Apple / Honey40 cl
Jack Daniel’s 40 cl
Jack Daniel’s Honey / Fire 40 cl

14 zł / 16 zł
16 zł
18 zł
14 zł
14 zł / 16 zł
14 zł / 18 zł
16 zł
16 zł
16 zł

