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o nas

Restauracja Luizjana to pełna oryginalnych i wyrazistych 
smaków luizjańska kuchnia kreolska. W połączeniu ze 
stylowym wnętrzem i nastrojową muzyką jazzową nasza 
restauracja jest idealnym miejscem zarówno na spotkania 
prywatne jak i biznesowe, oraz spotkania okolicznościowe
i świąteczne. Profesjonalna i czujna obsługa wraz z 
wykwalifikowanymi kucharzami zadbają o to, aby czas 
spędzony w Luizjanie minął Państwu miło i smacznie.
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jakość i pasja

Jakość naszych potraw zyskała już 
uznanie wielu gości, czego dowodem jest 
pozycja Luizjany w rankingu najbardziej 
popularnego w Polsce i na świecie 
internetowego portalu gastronomicznego 
“TripAdvisor”.

Luizjanę tworzymy z wyjątkową pasją
i zaangażowaniem, o czym chcielibyśmy 
Państwa przekonać.

“Inna historia”
6 wrzesienia 2016
Restauracja prowadzona z pasją, każdy posiłek
przedstawia inną historię - ale zawsze pełną
aromatów i niezapomnianych smaków.
Miła obsługa, ciekawa lokalizacja.
Sebastian P

“Steki palce lizać :)”
21 wrzesienia 2016
 Naprawdę pyszne steki - sezonowany antrykot i filet mignon na gorącym kamieniu
(można samemu decydować o stopniu wysmażenia). Do tego prawdziwe frytki
- świeże i grube, z ziemniaków, a nie z mrożonego proszku i porządny zestaw
warzyw z grilla. Fajne piwa i wino domu. Bardzo mila i profesjonalna obsługa!
Chętnie zajrzymy ponownie podczas kolejnej wizyty w Toruniu.
Polecam!
Bell_Kama

Kuchnia kreolska

Luizjańska kuchnia kreolska łączy w sobie najlepsze aspekty kuchni 
francuskiej, włoskiej, karaibskiej, afrykańskiej oraz kuchni południa Stanów 
Zjednoczonych. Menu Luizjany powstaje pod okiem doświadczonego Szefa 
Kuchni, który tajników swojego fachu uczył się w Nowym Orleanie. Do wielu 
potraw używamy charakterystycznej, bardzo aromatycznej przyprawy 
blackening przygotowywanej przez nas na miejscu z 10 różnych ziół. 
Wykorzystujemy najwyższej jakości, starannie wyselekcjonowane produkty, 
które pochodzą od sprawdzonych i zaufanych dostawców.

“Gorąco polecam”
7 października 2016
Rewelacyjna restauracja z prawdziwą kuchnią
rodem z Luizjany.Jestem zachwycony
odwzorowaniem smaków, które poznałem
w Nowym Orleanie. Klimat, świetna, znająca się
na rzeczy obsługa i przede wszystkim
prawdziwa uczta dla kubków smakowych.
Agrail
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Kierujemy do Państwa naszą ofertę w której chcemy zachęcić 
Państwa do wyboru naszej restauracji jako miejsce spotkania 
firmowego, na którym podejmą Państwo gości biznesowych 
swojej firmy lub spotkają się Państwo w gronie swoich 
współpracowników.

Doświadczenie jakie zebraliśmy podczas 4 lat działalności 
pozwoli nam w profesjonalny, ciepły i przede wszystkim 
smaczny sposób Państwa ugościć. Pozytywny klimat jaki 
panuje w Luizjanie jak i potrawy naszej kuchni zapewnią 
relaks i niezapomniane wspomnienia kulinare. Nasza 
obsłuaga posługuje się biegle jezykami obcymi co w razie 
potrzeby jest atutem udanego wieczoru.

Na kolejnych stronach umieściliśmy trzy  przykładowe 
zestawy menu. Na Państwa życzenie możemy również 
przygotować specjalną kartę dań odpowiadającą Państwa 
potrzebom. Posiadamy duży wybór znakomitych win, 
regionalne i rzemieślnicze piwa oraz mocne alkohole 
(amerykańskie burbony, szkockie whisky blended
i single malt oraz wódkę).

Serdecznie zapraszamy.



Menu
luizjana classics

Dania Główne

KURCZAK PO KARAIBSKU
Grillowana pierś z kurczaka w egzotycznym połączeniu 

    pikantnych przypraw i słodkiego kokosa, serwowana z ryżem i warzywami

ETOUFFEE Z PIERSIĄ Z KURCZAKA I PIKANTNĄ KIEŁBASĄ CHORIZO
Klasyczny sos nowoorleański przygotowany na bazie jasnego Roux, okry, 
mleczka kokosowego i warzyw, podany z ryżem, roszponką oraz piersią 

z kurczaka i pikantną kiełbasą chorizo

ŻEBERKA BBQ
Solidna porcja zapiekanych żeberek w naszym sosie barbecue,

 z krążkami cebulowymi i frytkami stekowymi

ŁOSOŚ W STYLU BLACKENED
Wyjątkowo delikatny łosoś w przyprawie kreolskiej z puree ziemniaczanym,

roszponką, rzodkiewką i sosem Chimichurri

POLICZKI WOŁOWE
Delikatne mięso z policzków wołowych ze świeżą kolendrą, podane

z tru�owym puree ziemniaczanym i rukolą
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Deser

CHEESECAKE
Oryginalny amerykański sernik na kruchym pralinowym spodzie, 

podany z sosem malinowym

PANNA COTTA
Delikatna panna cotta o smaku białej czekolady
na chrupiącej pralinie polana sosem malinowym

Zupy

KREM POMIDOROWY Z BAZYLIĄ
Aksamitny krem z pomidorów

i świeżej bazylii

CHOWDER
Klasyczna lekko pikantna,

kremowa zupa z Nowego Orleanu
z dodatkiem kukurydzy,

selera naciowego i bekonu

Przekąski
KRĄŻKI CEBULOWE

Osiem chrupiących krążków
cebulowych serwowanych

z autorskim sosem Lafayette

KREOLSKA BRUSCHETTA
Dwie grzanki z lekko pikantną kreolską

pastą z krewetek, pikli i parmezanu,
zapiekane w piekarniku

AMERYKAŃSKA BRUSCHETTA
Dwie grzanki z lekko pikantną pastą z mielonej

wołowiny, czerwonej cebuli, sera cheddar
i sera dojrzewającego, zapiekane w piekarniku



menu
kreolskie smaki

Dania Główne

JAMBALAYA Z KURCZAKIEM LUB KREWETKAMI
Tradycyjny ryż nowoorleański z warzywami, podany ze smażonym kurczakiem lub krewetkami,

pikantną kiełbasą chorizo oraz sałatką z roszponki i pomarańczy

ŻEBERKA BBQ
Solidna porcja zapiekanych żeberek w naszym sosie barbecue, 

z krążkami cebulowymi i frytkami stekowymi

ŁOSOŚ W STYLU BLACKENED
Wyjątkowo delikatny łosoś w przyprawie kreolskiej z puree ziemniaczanym,

roszponką, rzodkiewką i sosem Chimichurri

POLICZKI WOŁOWE
Delikatne mięso z policzków wołowych ze świeżą kolendrą, podane

z truflowym puree ziemniaczanym i rukolą

LUIZJANA STEK
 Dojrzewający rostbef (200g) z sosem whiskey, podany z warzywami

z patelni i frytkami stekowymi

Dania Główne
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Deser

PANNA COTTA
Delikatna panna cotta o smaku białej czekolady
z gęstym sosem mango i prażonymi pistacjami

SUFLET
Intensywnie czekoladowy suflet skąpany w wiśniach

Przekąski
AMERYKAŃSKA BRUSCHETTA

Dwie grzanki z lekko pikantną pastą z mielonej
wołowiny, czerwonej cebuli, sera cheddar

i sera dojrzewającego, zapiekane w piekarniku

KREWETKI VOODOO 
Cztery krewetki zawijane w paski

wędzonego bekonu, grillowane
w przyprawie kreolskiej

 
POLĘDWICZKI TCHOUPITOULAS

Trzy kawałki polędwicy wołowej w pikantnej
indiańskiej marynacie, grillowane na patyku,

podane z grzankami z masłem truflowym

Zupy
KREM POMIDOROWY Z BAZYLIĄ
Aksamitny krem z pomidorów

i świeżej bazylii

CHOWDER
Klasyczna lekko pikantna,

kremowa zupa z Nowego Orleanu
z dodatkiem kukurydzy,

selera naciowego i bekonu

GUMBO
Tradycyjna pikantna cajuńska
zupa z okrą podana z mięsem

z kaczego udka pieczonego w stylu con�t
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UCZTA GUBERNATORA

Dania Główne

BAKŁAŻAN PIROGUE 
Chrupiące krążki bakłażana w panierce, z luizjańskim sosem 

    warzywno-beszamelowym (opcja z krewetkami)

ŁOSOŚ W STYLU BLACKENED
Wyjątkowo delikatny łosoś w przyprawie kreolskiej z puree ziemniaczanym,

roszponką, rzodkiewką i sosem Chimichurri

KREWETKI BIG MAMA
Cztery olbrzymie krewetki (około 20 cm) w towarzystwie sześciu mniejszych,

podane z grillowanymi pomidorami, grzankami i brązowym klarowanym masłem

IMPERIAL STEK
    Dojrzewający rostbef (300g) serwowany na rozgrzanym kamieniu wulkanicznym,

podany z grillowaną cukinią, papryką, pomidorami, rukolą i winnym sosem z zielonego pieprzu

FILET MIGNON STEK
Wyjątkowo krucha i delikatna polędwica wołowa (170g) serwowana na gorącym kamieniu 

wulkanicznym, podana z pieczonymi ziemniakami, oliwkami i pomidorami oraz z sosami: 
serowym i paprykowo-pieprzowym

OSTRYGI ROKEFELLERA
Siedem świeżych ostryg zapiekanych pod tradycyjnym serowo-ziołowym chrustem,

podanych w muszlach, serwowane z grzankami z serem blue i parmezanem

STEK Z KROKODYLA
Stek z krokodyla w stylu blackened (250g), serwowany

z pieczonymi ziemniakami w pomidorowym pesto oraz kreolską sałatką

Dania Główne
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ŁOSOŚ W STYLU BLACKENED
Wyjątkowo delikatny łosoś w przyprawie kreolskiej z puree ziemniaczanym,

roszponką, rzodkiewką i sosem Chimichurri

KREWETKI BIG MAMA
Cztery olbrzymie krewetki (około 20 cm) w towarzystwie sześciu mniejszych,

podane z grillowanymi pomidorami, grzankami i brązowym klarowanym masłem

IMPERIAL STEK
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Wyjątkowo krucha i delikatna polędwica wołowa (170g) serwowana na gorącym kamieniu 
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OSTRYGI ROKEFELLERA
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Deser

CHEESECAKE
Oryginalny amerykański sernik na kruchym pralinowym spodzie, 

podany z sosem malinowym

PANNA COTTA
Delikatna panna cotta o smaku białej czekolady
z gęstym sosem mango i prażonymi pistacjami

SUFLET
Intensywnie czekoladowy suflet skąpany w wiśniach

Przekąski
KALMARY

Sześć złocistych krążków
kalmara podanych z dipem
pomidorowo-czosnkowym

POLĘDWICZKI TCHOUPITOULAS
Trzy kawałki polędwicy wołowej w pikantnej
indiańskiej marynacie, grillowane na patyku,

podane z grzankami z masłem truflowym

PRZEGRZEBKI CAJUN
Lekko pikantne przegrzebki (90g)

w stylu Cajun podane z sosem Chimichurri

Zupy
KREM POMIDOROWY Z BAZYLIĄ
Aksamitny krem z pomidorów

i świeżej bazylii

CHOWDER
Klasyczna lekko pikantna,

kremowa zupa z Nowego Orleanu
z dodatkiem kukurydzy,

selera naciowego i bekonu

GUMBO
Tradycyjna pikantna cajuńska
zupa z okrą podana z mięsem

z kaczego udka pieczonego w stylu con�t
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Przedstawione menu są jedynie przykładowymi,
w razie potrzeby możemy przygotować kartę dań opartą na Państwa gustom. 

koszt kolacji z menu - Luizjana Classic 78 zł od osoby.
koszt kolacji z menu - Kreolskie smaki 98 zł od osoby

koszt kolacji z menu - Uczta gubernatora 145 zł od osoby

Na Państwa życzenie możemy dołączyć do jadłospisu dania wegetariańskie.
W proponowanym menu nie zostały ujęte napoje/alkohole.

W celu omówienia rezerwacji
lub uzyskania dodatkowych szczegółów

proszę o kontakt: 

Adam Rudy, Manager
tel. 601 673 615

e-mail: kontakt@restauracjaluizjana.pl

Restauracja Luizjana
ul. Mostowa 10, Toruń

tel. 56 692 66 78

restauracjaluizjana.pl
facebook.com/RestauracjaLUIZJANA/
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