
Witamy w Garażu, miło Cię gościć.
Garaż to klimatyczne miejsce w samym centrum Kielc. W naszej restauracji króluje mięso pod każdą postacią, 
ze szczególnym naciskiem na ukochaną przez nas wołowinę. Można powiedzieć, że mamy fioła na punkcie mięsa, 
które nie ma przed nami żadnych tajemnic. Do oferty barowej podchodzimy z równą uwagą i zaangażowaniem 
jak do kuchni, dlatego zasmakujesz u nas ręcznie montowanych połączeń nietypowych alkoholi w postaci drinków,
szotów czy koktajli. W ofercie również piwa kraftowe, włoskie wina, whisky i burbony z całego świata, a także ogromny
wybór wódek.
Na dwóch poziomach naszego lokalu (antresola) organizujemy imprezy firmowe, przyjęcia rodzinne, spędy znajomych 
i przyjaciół. Posiadamy też dużą salę taneczną która pełni rolę sceny na koncerty czy eventy, a także sali szkoleniowej.

NASZE MENU
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

czyli

GARAŻ - RESTAURACJA, BAR, PUB
25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 53 (w bramie)
Godziny garażowania:
pn-czw: 12-23, pt: 15-02, sb: 12-02, nd: 12-23

570 441 701
www.garazkielce.pl • biuro@garazkielce 

fb.com/GarazKielce

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 :)



GRILLOWANE SZPARAGI
Trzy grillowane szparagi zawinięte w
szynkę szwarcwaldzką podane na lekkiej
sałatce z rukoli, grana padano, do tego
grzanki z majonezem cytrynowym.

29,-

KRÓLOWIE SEZONU
czyli nasze sezonowe propozycje

GREEN BURGER
majonez CYTRYNOWY
rukola
solidna porcja najlepszej wołowiny
jajko sadzone
grillowane SZPARAGI zawinięte w boczek
słodki WINEGRET

Sezonowe menu, czyli pory roku na talerzu.
W naszej kuchni czerpiemy z natury to co najlepsze, stąd właśnie sezonowe
pozycje które zmieniają się wraz z "dojrzałością" konkretnych warzyw. 
Koniecznie sprawdzajcie nasze pozycje, bo zmieniają się wraz z porą roku 
i są w karcie dosyć krótko. 

40,-
solo:

49,-
zestaw:

KREM SZPARAGOWY
Aromatyczny krem na bazie szparagów 
z czosnkiem, cebulą, selerem, pietruszką,
mlekiem i śmietanką. Podawany z
grzankami, twardym serem granda
padano i kolorowym pieprzem.

25,- CHŁODNIK SZPARAGOWY
Nasz krem szparagowy równie dobrze
smakuje w formie chłodnika. Serwujemy
go z ostrą oliwą, kolendrą i salsą z
pomidora i mięty na grzance.

25,-

   SEZONOWE   



KOFTA WOŁOWA
Cztery szaszłyki wołowe mocno
doprawione papryką, kminem rzymskim,
kolendrą, podawane z sosem
czosnkowym.

KREWETKI NA WINIE
Duże krewetki podawane na rukoli 
z pomidorkami koktajlowymi, sosem 
na bazie białego wina, czosnku, chili 
i cebulki.

39,-

   PRZYSTAWKI 

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

TATAR WOŁOWY
Najlepszej jakości wołowina podana z
cebulą, ogórkiem kiszonym, grzybami i
żółtkiem jaja.

To klasyka amerykańskiej kuchni, smażone
na chrupko skrzydełka, glazurowane 
w sosie paprykowym z dodatkiem
kolendry, pietruszki i cytryny.

FAJITASKREWETKI Z CHORIZO
Duże krewetki smażone z chorizo, 
pomidorkami koktajlowymi, sosem 
na bazie białego wina, czosnku, chili 
i cebulki.

44,-
warzywa / kurczak / wołowina

22,-/27,-/31,- 

NA SZYBKIEGO

KRĄŻKI CEBULOWE 8szt. 15,-.......................

NACHOS Z SOSEM SEROWYM 15,-.................

CHEESE BITES 20,-................................................
panierowane smażone serki + sos

BUFFALO WINGS
10 / 15 / 20 szt..

35,-/50,-/60,- 

39,- 22,-

FRYTKI BELGIJSKIE 15,-.....................................
czosnek z pietruszką lub z serem

sos do wyboru



    STEKI   
     POZIOM WYSMAŻENIA     

      DODATKI      

       SAŁATKI       

       SOSY    

Wołowina to nasza specjalność!
Nasze steki przygotowujemy ze specjalnie selekcjonowanej i sezonowanej przez nas wołowiny 
z polskich byków. Nie uznajemy żadnych kompromisów jeżeli chodzi o jakość i sposób przygotowania!

Frytki Belgijskie
Opiekane ziemniaki
Placki ziemniaczane

Coleslaw
Wiosenna
Tagliatelle z warzyw

Blue cheese
Garaż mayo
Pieprzowy
Czosnkowy

nasze:

Ketchup (Heinz)
Majonez (Kielecki)
Musztarda
BBQ (Missisipi)
Piri Piri
Słodkie Chilli
Relish Mango
Algierski (Heinz)
Firecracker (Heinz)
Remulada
Serowy z Chili

nie nasze:

RIB EYE (antrykot)
300-400g

69,-

RUMP (krzyżowa)
~300g

55,- STEK NA WŁOSKĄ NUTĘ 49,-

       NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE         
Posiadamy w ofercie najlepsze wołowe kąski, jednak potrzebujemy przynajmniej jednego dnia aby je dla Was sprowadzić i wyszykować. 

NEW YORK (rostbef)
300-400g

69,-

WYBIERZ SWOJEGO STEKA I POZIOM WYSMAŻENIA, DOBIERZ DODATKI, SAŁATKĘ I SOS

T-BONE od 600g 100,-.................................................................. od
T-bone to stek składający się z polędwicy i rostbefu (z przewagą rostbefu),
przedzielonych fragmentem kości. Kość oraz rostbef sprawiają, że delikatna
polędwica nabiera charakteru. 

PORTERHOUSE od 800g 120,-................................................... od
To większa wersja steka t-bone, ale ze znaczną przewagą polędwicy. Ten stek
jest delikatniejszy i chudszy, ale nadal jest to kwintesencja prawdziwego steka.

TOMAHAWK od 700g 100,-........................................................ od
Król steków, czyli sezonowany antrykot z zachowanym dłuższym żebrem. 
Bardzo treściwy kawał steka z dużymi przerostami tłuszczu, które podczas
grillowania nadają mięsu niepowtarzalny smak.

7,-

5,-

3,-

2,-

~ 200g krzyżowa, rukola, pomidorki, parmezan, 
balsamico, oliwa pikantna, grzanki



     GRILL     
      DODATKI      

       SAŁATKI       

       SOSY    

POLĘDWICZKA 
Delikatna polędwiczka wieprzowa
sous-vide w sosie grzybowym,
podawana z burakami w
rozmarynie i dodatkami do
wyboru.

36,-

ŻEBERKA

SAŁATKA CEZAR
Treściwa sałatka na bazie sałaty rzymskiej,
grillowanego kurczaka, boczku, pomidorków, sera
grana padano, sosu cezar na bazie anchois.

32,-FILET POMODORRO
Grillowany filet z piersi kurczaka, zapieczony 
z suszonymi pomidorami i mozzarellą, podawany 
z sałatką wiosenną i dodatkami do wyboru.

32,-

Nasza duma i znak rozpoznawczy.
Potężna porcja wieprzowych żeberek (~500g), pieczonych ponad 6h 
w niskiej temperaturze a następnie "dociąganych" na naszym
specjalnym grillu lawowym. Żeberka dostępne w 3 rodzajach 
z dodatkami do wyboru.

BBQ 42,-......................................................................

MUSZTARDOWO-MIODOWE 42,-.....................
JALAPENO 42,-.........................................................

15,-

Pamiętaj o piciu

LEMONIADY
> 500 ml

Frytki Belgijskie
Opiekane ziemniaki
Placki ziemniaczane

Coleslaw
Wiosenna
Tagliatelle z warzyw

Blue cheese
Garaż mayo
Pieprzowy
Czosnkowy

nasze:

Ketchup (Heinz)
Majonez (Kielecki)
Musztarda
BBQ (Missisipi)
Piri Piri
Słodkie Chilli
Relish Mango
Algierski (Heinz)
Firecracker (Heinz)
Remulada
Serowy z Chili

nie nasze:
SCHAB Z ŻEBREM
Solidna grillowana porcja
marynowanego schabu z kością 
i boczkiem, podawana 
z dodatkami do wyboru.

32,-

7,-

5,-

3,-

2,-
GOLONKA
Długo pieczona golonka wieprzowa,
podawana na kapuście zasmażanej
z sosem pieczeniowym, do tego
ziemniaki opiekane, chrzan i
musztarda.

43,-



      DODATKI DO BURGERÓW      

maślana pszenna bułka

200g - 100% najlepszej wołowiny

lokalne warzywa

grillowane na ogniu

    GARAŻ SPECIAL BURGERS    
sezonowy

    BURGERY    

GREEN
majonez CYTRYNOWY, rukola,

jajko sadzone, grillowane
SZPARAGI zawinięte w boczek,

słodki WINEGRET

40,-
solo:

49,-
zestaw:

KAC BURGER
sałata, kiełbasa wiejska,

grillowany boczek, ser, pomidor,
ogórek, omlet, Garaż mayo,

musztarda dijon

40,-
solo:

49,-
zestaw:

KALMAR
Garaż mayo , rukola, lekko

pikantna salsa, krążki z kalmara 
w panierce, pomidor, cebula

czerwona, sos mango

40,-
solo:

49,-
zestaw:

WŁOSKI 
majonez bazyliowy, rukola, 
ser grana padano, salami

piccante, suszone pomidory,
cebula, ketchup

40,-
solo:

49,-
zestaw:

BEKON HOT
Garaż mayo, sałata, sos chipotle,

jalapeno, boczek x4, pomidor,
ogórek kiszony, cebula biała,
krążki cebulowe x3, sos bbq

40,-
solo:

49,-
zestaw:

CZESKI
sałata, świeży ogórek, czerwona
cebula, pomidor, PANIEROWANY

SMAŻONY SER, 
Garaż mayo

 
41,-
solo:

50,-
zestaw:

ZAWAŁ SERCA
KRĄŻKI CEBULOWE, FILET Z

KURCZAKA w panierce, 
BOCZEK x3, SER x2, 

Garaż mayo, sos BBQ

47,-
solo:

55,-
zestaw:

700+
3x grillowana wołowina, 6x

grillowany bekon, 3x zapiekany
ser cheddar, sos serowy, 

Garaż mayo, sos bbq

60,-
solo:

69,-
zestaw:

Tajemnicą naszych burgerów jest
starannie dobrana 100% wołowina, którą
sami mielimy oraz doprawiamy solą
morską i świeżo mielonym pieprzem.
Idealny burger trafia następnie na
specjalny grill lawowy.

...............

KLASYCZNY 29,-.....................................................
sos: ketchup

PODWÓJNY KLASYCZNY XXL 38,-
sos: ketchup

SER 31,-......................................................................
sos: ketchup

BEKON 31,-................................................................
sos: BBQ

BEKON + SER 32,-..................................................
sos: BBQ

OSTRY 32,-................................................................
jalapeno, sos: piri piri

KURCZAK 29,-.........................................................
sos: ketchup, pierś z kurczaka

WEGE 29,-.................................................................
sos: sweet chili, 2x kotlet wege, rukola

MIĘSO  ............................ 15,-
BEKON  ........................... 5,-
SER  ................................. 5,-
JALAPENO  ..................... 5,-
KRĄŻKI CEBULOWE  .... 5,-
FRYTKI  ............................ 7,-
ZESTAW  ........................ 10,-
frytki + sos + sałatka

Najlepsze prawdziwe burgery w mieście!

W podstawie każdego burgera

15,-

Pamiętaj o piciu

LEMONIADY
> 500 ml



NAPOJE

- MANGO + MALINY + SYROP MANGO + 
KULKI CYTRYNA&LIMONKA + POMARAŃCZA + MIĘTA

KAWA
ESPRESSO 7,-.........................
PODWÓJNE ESPRESSO 9,-.
CZARNA 8,-.............................
BIAŁA 9,-.................................
CAPPUCCINO 10,-....................
LATTE MACCHIATO 12,-......

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

- TRUSKAWKA + CYTRYNA
- CYTRYNA + POMARAŃCZA + LIMONKA

- MALINA + CYTRYNA

- JEŻYNA + JAGODA + POMARAŃCZA
- MANGO + CZERW. PORZECZKA + POMARAŃCZA

15,-

8,-
butelka 250ml:

22,-
dzbanek 0,85l:

6,-
butelka 330ml:

15,-
dzbanek 1l:

12,-
puszka 250ml:

GARAŻOWE BUBBLE ICE TEA > 0,5l
wyrabiane na miejscu autorskie ice tea na bazie
herbaty czarnej lub zielonej, ze świeżymi owocami
i kulkami Fan&Joy. 

- TRUSKAWKI + SYROP LAWENDA +
 KULKI - LIMONKA&CYTRYNA + CYTRYNA + MIĘTA

- JEŻYNY + SYROP KWIAT BZU + KULKI - JAGODA 
+ LIMONKA + MIĘTA

15,-

Każdą kawę mrożona podajemy z bitą śmietaną 
i wybranym syropem

MROŻONA 15,-.........................

HERBATY
Tuningujemy najlepszej jakości herbaty, aby były jeszcze lepsze

JAGER 10,-...........................................................................................................
zielona herbata, limonka, mięta, syrop jabłkowy

POLECAMY WZMOCNIĆ: 50 ml Jagermeister

JAMAJKA 10,-...................................................................................................
czarna herbata, miód, pomarańcza, cytryna, limonka

POLECAMY WZMOCNIĆ: 50 ml Ciemny Rum

GÓROL 10,-.........................................................................................................
czarna herbata, pomarańcza, imbir, chili

POLECAMY WZMOCNIĆ: 50 ml Soplica Wiśniowa



OFICJALNE

ZORGANIZUJ Z NAMI SWOJĄ IMPREZĘ

wystawiamy faktury VAT

przyjmujemy płatności kartą

możliwość płatności przelewem

imprezy do 150 osób

DESKI OBIADOWE 4-6 osób

SPOTKANIA FIRMOWE • SPOTKANIA INTEGRACYJNE • URODZINY/IMIENINY • JUBILEUSZE • SPOTKANIA KLASOWE 
PANIEŃSKIE/KAWALERSKIE • IMPREZY ZNAJOMYCH

GRUPY
Specjalizujemy się w organizacji imprez dla większej ilości gości. Impreza na 10 czy 100 osób, to dla nas nie problem. Przy takich imprezach
proponujemy nasze deski imprezowe + deski przystawkowe. 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 - stekowa 450,-...........................................................
nasza duma - czyli wszystkie nasze steki + wielki stek Tomahawk na środku. 
W skład deski wchodzą steki: tomahawk, rostbef, świeca, krzyżowa, do tego
opiekane ziemniaki, Coleclaw i 3 sosy do wyboru

DESKA V8 - mięsna 250,-..................................................................
wszystkie nasze grillowane mięsa: mini burgery, żeberka, nasza kiełbasa, krzyżowa,  
stripsy z kurczaka, do tego góra frytek , sałatka coleslaw + sosy

DESKA V4 - lekka 180,-.....................................................................
warzywne słupki do chrupania podane razem z dipami i salsami, coleslaw, sałatka
wiosenna, krążki cebulowe, panierowane serki, goferki cebulowo-ziemniaczane,
popsy brokułowe, grzanki z salsą, kukurydza grillowana

DESKA V6 - pół na pół 220,-.........................................................
skład deski to połowa deski mięsnej V8 i połowa lekkiej V4

DESKI PRZYSTAWKOWE
DESKA WĘDLIN 200,-.................................................................
oryginalne długo dojrzewające wędliny z całego świata z dodatkiem
dojrzewających serów i octowych przystawek.

4-6 osób

DESKA PIWOSZA 160,-................................................................
Stripsy, krążki cebulowe, serki panierowane, nachosy, krążki kalmarów, 
3 sosy do wyboru

WSZYSTKIE DESKI OFERUJEMY RÓWNIEŻ Z OPCJĄ DOSTAWY JAKO CATERING W DOMU, FIRMIE, SZKOLE

DESKA SERÓW 200,-.....................................................................
ogromny zestaw dojrzewających serów miękkich i twardych z całego świata,
podany z owocami i bakaliami



KAŻDY PAKIET ZAWIERA
wszystkie podatki (ceny brutto) • świeże kwiaty • obrusy i odpowiednią zastawę 

karafki z wodą i cytrusami (na start)  • obsługę kelnerską i barmańską • preferencyjne ceny na alkohol 

Mimo specyficznego wystroju odbiegającego od standardowych restauracji, organizujemy oficjalne przyjęcia zapewniając dania
dostosowane do okazji (tradycyjne dania kuchni polskiej, dania bankietowe, serwis kawowy), profesjonalną obsługę kelnerską i barmańską,
wystrój oraz zastawę adekwatną do uroczystości. 

80 m2 sali

55-100 miejsc siedzących

pełne nagłośnienie i oświetlenie

wielki ekran z rzutnikiem

menu bankietowe - stoły szwedzkie

PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

SZKOLENIA, KONFERENCJE, WARSZTATY, KONCERTY

Aby maksymalnie uprościć organizację przyjęcia, proponujemy Państwu 3 pakiety, dzięki którym
od razu mogą Państwo oszacować koszty i zakres menu.

100,- / os.

PODSTAWOWY
dwudaniowy obiad
2 przystawki
5% rabatu na alkohol

ROZSZERZONY
dwudaniowy obiad
4 przystawki
deser
serwis kawowy
10% rabatu na alkohol

PEŁNY
dwudaniowy obiad 
5 przystawek
deser
serwis kawowy
napoje zimne (1L / os.)
II ciepłe danie
20% rabatu na alkohol

140,- / os. 180,- / os.
PEŁNE MENU OKOLICZNOŚCIOWE NA:

WWW.GARAZKIELCE.PL

dla dzieci możliwość odrębnego menu 
dzieci do 4 roku życia - bezpłatnie 
dzieci do 10 roku życia - 1/2 ceny
dzieci powyżej 10 roku życia - pełna stawka

Dysponujemy oddzielną 80m2 salą szkoleniową, z pełnym nagłośnieniem i oświetleniem, na której można zorganizować szkolenie,
prezentację, konferencję do 55 osób siedzących z możliwością rozszerzenia do 100 osób. Posiadamy również wydzieloną antresolę, gdzie
odizolowani od reszty lokalu mogą Państwo przeprowadzić spotkanie biznesowe, akcje sprzedażowe, czy szkolenie.

wystawiamy faktury VAT
przyjmujemy płatności kartą
możliwość płatności przelewem



 MENU DZIECIĘCE
 BURGERY
mini bułka + 90g mięsa 
+ lokalne warzywa

LEMONIADY - WERSJA DLA DZIECI

- WOŁOWINA
- KURCZAK
- RYBA

- 5szt.
- 8szt.
- 12szt.

świeża pierś z kurczaka 
w chrupiącej panierce

19,-

dla najmłodszy gotujemy bardzo
delikatny rosół drobiowy, który
serwujemy z makaronem bez
pietruszki i marchewki :) 12,-

........................ 19,-

........................ 25,-
....................... 30,-

najlepszej jakości paluszki
rybne w chrupiącej panierce

- 5szt.
- 8szt.
- 12szt.

........................ 19,-

........................ 25,-
....................... 30,-

Wszystkie nasze lemoniady serwujemy również 
w wersji dla dzieci, tj. bez kruszonego lodu, w mniejszej
szklance i z obniżoną zawartością cukru. 

10,-

 ZUPA

 NUGGETSY

RYBA

+

w cenie

 MENU DZIECIĘCE
 BURGERY
mini bułka + 90g mięsa 
+ lokalne warzywa

LEMONIADY - WERSJA DLA DZIECI

- WOŁOWINA
- KURCZAK
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- 5szt.
- 8szt.
- 12szt.

świeża pierś z kurczaka 
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dla najmłodszy gotujemy bardzo
delikatny rosół drobiowy, który
serwujemy z makaronem bez
pietruszki i marchewki :) 12,-

........................ 19,-

........................ 25,-
....................... 30,-

najlepszej jakości paluszki
rybne w chrupiącej panierce

- 5szt.
- 8szt.
- 12szt.

........................ 19,-

........................ 25,-
....................... 30,-

Wszystkie nasze lemoniady serwujemy również 
w wersji dla dzieci, tj. bez kruszonego lodu, w mniejszej
szklance i z obniżoną zawartością cukru. 

10,-

 ZUPA

 NUGGETSY

RYBA

+

w cenie


