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Pierś z kurczaka pod pierzynką z pora i marchewki / ziemniaki z koprem / 
surówka dnia

Tradycyjny schabowy / ziemniaki z koprem / buraczki na ciepło

Pierogi z soczewicą, pomidorami suszonymi, parmezanem i warzywną okrasą

Filet z indyka z camembertem w boczku / sos pesto / domowe kopytka / 
surówka dnia

Schab w sosie słodko-kwaśnym / ryż / surówka dnia

Kotlet mielony faszerowany szynką i serem / ziemniaki z koprem / 
surówka dnia

Zupa dnia 250 ml

Zupa dnia 250 ml

Włoska zupa pomidorowa z ziołami i kuskusem 250 ml

Zupa dnia 250 ml

Zupa dnia 250 ml

Zupa dnia 250 ml

23,50 zł

20,50 zł

25,50 zł

25,50 zł

22,50 zł

24,50 zł

Zestawy obiadowe



Burger z szarpaną wołowiną

Burger z panierowanym kurczakiem  

Burger wegetariański 

Makaron  z wołowiną  

Czebureki z farszem mięsnym

Naleśniki  na słodko z serem

Naleśnik  z kurczakiem i warzywami

Tortilla  z kurczakiem lub wołowiną

Bułka własnego wypieku, szarpana wołowina, sałata, pomidor, cebula,  
ogórek marynowany, ser cheddar, chipsy bekonowe, majonez, sos barbecue 

Bułka własnego wypieku, filet z kurczaka, sałata, pomidor,  cebula, 
ogórek marynowany, ser cheddar, chipsy bekonowe, sos cezar

Bułka własnego wypieku, kotlet z fasoli i cieciorki, sałata, pomidor,  cebula, 
ogórek marynowany, rzodkiewka, ser cheddar, majonez, sos czosnkowy

Makaron, grillowana wołowina,  warzywa, imbir, chilli, sos sojowy,
miód, sezam, szczypior

Ciasto pszenne, mięso mielone wieprzowo - wołowe, sos czosnkowy

Naleśniki, ser biały z pomarańczą, słodka śmietana

Ziołowe naleśniki , podsmażane warzywa, grillowany kurczak, 
sos słodko-pikantny z chilli

Placek pszenny, kapusta, pomidor, cebula, papryka, ogórek konserwowy, 
kukurydza,  sos do wyboru czosnkowy, barbecue lub  tysiąca wysp

24,50 zł

23,50 zł

21,50 zł

29,00 zł

9,00 zł/szt.

14,00 zł/2 szt.

10,00 zł/szt.

18,50 zł 19,50 zł

Menu wieczorne

Zapraszamy do skorzystania z oferty menu wieczornego.
Darmowa dostawa na terenie Białegostoku!
Te i inne dania można zamówić online: 

www.trzypotrzy.com/zamow

lub telefonicznie pod nr: 604 512 039



Szef kuchni poleca

Kopytka z pikantnym chorizo / jarmuż / płynne żółtko 25 zł

Na początek
„Białostockie fois-gras” (mus z wątróbek) podane na grzance 
z karmelizowaną gruszką 

Tatar wołowy / ogórek kiszony / cebula / grzyby marynowane / 
żółtko na życzenie 

Krewetki tygrysie / sos śmietanowy z chilli / rukola / grzanki 

Półmisek rozmaitości 
 mięsa / smalczyk / sery / warzywa / sos tatarski) 

15 zł

35 zł

29 zł

41 zł

Sałatki

Z wołowiną  

 mix sałat / pomidor cherry / cebula czerwona / rzodkiewka / ogórek /  
 sos na bazie oleju z orzechów laskowych / grzanki 

Z kurczakiem z grilla  

 sałata rzymska / cebula czerwona / pomidor cherry / 
 chipsy z parmezanu / bekon / filet z kurczaka / jajko poche / 
 sos Cezar / grzanki

29 zł

28 zł

Z grillowanym serem halloumi / tofu – wersja wegańska  
 ananas / orzechy nerkowca / roszponka / owoc granatu / 
 sos imbirowo – miętowy / grzanki 24 zł

Zupy

Zupa dnia 5 zł

Rosół z domowym makaronem 9 zł

Rosół z sakiewkami z kaczką

Krem borowikowy podany z puree i boczkiem 

Solianka 

13 zł

13 zł

14 zł

Dania główne

Stek wołowy / sos pieprzny 

Golonka pieczona w piwie podana na młodej kapuście zasmażanej

Pierś z indyka z pomidorkami koktajlowymi i szpinakiem w śmietanie

56 zł

32 zł

26 zł



Żeberka glazurowane z wędzoną słoniną 

Filet z sandacza / sos krewetkowo - cytrynowy

28 zł

33 zł

Dodatki
Ziemniaki z masłem koperkowym 

Ziemniaki z czosnkiem i rozmarynem 

6 zł

6 zł

Frytki 

Kopytka domowe

Babka ziemniaczana 

Kiszona kapusta zasmażana 

Mix sałat z sosem vinaigrette 

Buraczki zasmażane

Marchewka glazurowana w miodzie

6 zł

6 zł

10 zł

6 zł

6 zł

6 zł

7 zł

16 zł

16 zł

16 zł

32 zł

16 zł

33 zł / 27 zł

14 zł

Pozostałe dania
Pierogi z mięsem 8 sztuk

Pierogi ruskie 8 sztuk

Pierogi ze szpinakiem i grzybami 8 sztuk

Placek po zbójnicku (z gulaszem cielęcym)

Placki ziemniaczane z sosem jogurtowo – czosnkowym 6 sztuk

Makaron spaghetti w zielonym pesto z krewetkami / kurczakiem 

Dla dzieci

Chrupiący filet drobiowy / frytki / surówka dnia

16 zł

15 zł

16 zł

13 zł

Na słodko

Szarlotka z malinami i gałką lodów

Deser lodowo – bezowy z bitą śmietaną

Pierogi z serem 8 sztuk

Naleśniki z serem podane ze słodką śmietaną i owocami 2 sztuki / 200 g

Sznycel cielęcy z jajkiem sadzonym 36 zł



Grimbergen Blonde 
(piwo jasne, górnej fermentacji) 

Grimbergen Blanche
(jasne piwo pszeniczne)

Grimbergen 
Double Ambrée
(piwo górnej fermentacji typu 
Belgian Double)

Browar Zaścianki  
(o rodzaje proszę pytać kelnera)

Cafe creme   

Žatecký Světlý Ležák 

Espresso 

Žatecký Světlý Ležák 

Cappuccino

Caffè latte  

Żywiec

Latte Macchiato 

Żywiec

Syrop do kawy 

Sok do piwa

Herbata(czarna / zielona / owocowa / Earl Gray) 

5,50 zł

8 zł

6 zł0,3 l

7 zł

9 zł

12 zł

12 zł

12 zł

12 zł

0,5 l

0,33 l

0,33 l

0,33 l

0,5 l

9 zł

12 zł

6 zł0,3 l

11 zł

9 zł0,5 l

1 zł

0,50 zł0,05 l

7 zł

5,50 zł

7,90 zł

12 zł

Napoje zimne

Napoje gorące

Piwo
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Soki owocowe „Toma”  200ml

Napoje gazowane  200ml/woda 300ml (Pepsi, 7up, Mirinda, Schweppes Tonic, 
woda gazowana i niegazowana “Górska Natura”)

Cisowianka Perlage 300 ml

Kwas chlebowy / podpiwek

Trzy Po Trzy

Mojito 

Long Island Iced Tea 

Szarlotka 

Paradise

Cuba Libre 

Aperol Spritz

20 zł

18 zł

250 ml

250 ml

250 ml

200 ml

200 ml

200 ml

150 ml24 zł

16 zł

19 zł

16 zł

21 zł

Drinki




