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9. W SAMO POŁUDNIE 780g  24,90 zł
Delikatny schab z grilla w majerankowym sosie zapie-
czony z parmezanem i truflą, podawany z pieczonymi 
ziemniakami i warzywami z grilla.

10. GÓRY ARIZONY
 430g NORMAL 18,90 zł
 820g  BIG 24,90 zł
Roladki drobiowe faszerowane szpinakiem w sosie 
cztery sery, podawane z frytkami i naszą sałatką.

11. GNIAZDO ORŁA 870g  21,90 zł
Wielki szaszłyk drobiowy podawany z frytkami i sałatką.

12. SHOARMA MANITOU 
 430g NORMAL 18,90 zł 
 820g BIG 22,90 zł
Kawałki mięsa drobiowego zapiekane z serem mozza-
rella, przyprawione orientalnie, serwowane z frytkami 
i sałatką. 

13. SHOARMA WINETOU 
 430g NORMAL 18,90 zł
 820g  BIG 22,90 zł
Mięso wieprzowe zapiekane z serem mozzarella, przy-
prawione orientalnie, serwowane z frytkami i sałatką.

14. SŁOŃCE MEKSYKU 770g  22,90 zł
Pierś z kurczaka w pikantnej chrupiącej panierce, pola-
na dowolnym sosem wraz z długimi frytkami i surów-
ką - sosy gratis.

15. RIO BRAVO
 460g NORMAL 17,90 zł 
 920g BIG 23,90 zł
Panierowane rolady drobiowe z pieczarkami i cebulą 
w sosie pieczeniowym serwowane z pieczonymi ziem-
niakami i warzywami gotowanymi na parze.

16. GWIAZDA SZERYFA 920g  24,90 zł
Soczysty i kruchy schab z grilla w sosie kurkowym 
i amerykańskimi steak frytkami i naszą sałatką.

17. WÓDZ TECUMSEH 720g  25,90 zł
Soczyste klepane polędwiczki wieprzowe w sosie 
borowikowym serwowane z frytkami i grillowanymi 
warzywami Lub surówką do wyboru.

ZADZWOŃ I ZAMÓW  
790 566 036

GODZINY DOSTAW : 
poniedziałek - piątek 10 - 20 · sobota 10 - 15 · niedziela - nie dowozimy

1. GARŚĆ DYNAMITU
 430g NORMAL 18,90 zł
 820g  BIG 23,90 zł
Shoarma drobiowa na bogato z pieczarkami i serem 
pieczona w aromatycznych bałkańskich ziołach podana 
z ogórkowym carpaccio i pieczonymi ziemniaczkami.

SPECJALNOŚCI KOJOTA
1. SHOARMA INDIANA
 430g NORMAL 18,90 zł
 820g  BIG 23,90 zł
Grillowane paseczki polędwicy drobiowej, duszone 
w sosie indiana, podawane z frytkami i surówką.

2. SCHABOWY W KOJOCIE 750g  22,90 zł
Wielki panierowany Kotlet schabowy z frytkami i ze-
stawem surówek.

3. COWBOY STEK 880g  22,90 zł
Duuuży stek z karkówki w południowo-zachodnich 
ziołach z cebulką, pieczonymi ziemniakami i sałatką.

4. INDIAŃSKA SQUAW 730g  23,90 zł
Pierś z kurczaka przykryta serem i sosem maślano-cy-
trynowym z bazylią i suszonymi pomidorami, poda-
wana z frytkami i sałatką. 

5. PRZEŁĘCZ CONDORA 39,90 zł
Soczysty stek wołowy z rostbefu, oprószony młotko-
wanym pieprzem ze stek frytami, warzywami z grilla 
z sosem zielony Lazur.

6. INDIAŃSKIE TIPI  730g  22,90 zł
Grillowany schab przeplatany boczkiem z cebulką 
i pieczarkami podawany z frytkami i warzywami 
z grilla.

7. PLACKI ZIEMNIACZANE 18.90 zł
Do wyboru:

• po polsku z gulaszem 
• z sosem borowikowym 
• z sosem kurkowym
Wraz z zestawem surówek.

8. COLT 780g  21,90 zł
Rolowana z boczkiem i ogórkiem polędwiczka drobio-
wa upieczona w chrupiącej panierce, polana sosem 
BBQ w towarzystwie amerykańskich STEAK FRYTEK 
i naszej sałatki zroszonej sosem vinegrette!

kojot na diecie
1. SLIM CHICKEN 16,90 zł
Kurczak duszony bez tłuszczu z warzywami; papryka, 
pieczarka, cukinia w orientalnych ziołach 

2. SMUKŁA PIERŚ 17,90 zł
Grillowana pierś z kurczaka podawana z ryżem Lub 
paloną kaszą gryczaną wraz z ogórkowym carpaccio 

3. ZDROWY JAK RYBA 19,90 zł
Pstrąg gotowany  na parze w warzywach.

4. KREM Z POMIDORÓW 6,90 zł
Łagodny  lub ostry.

Śniadania
1. MŁODY AMERYKANIN 14,90 zł
Trzy jaja smażone w dowolnym stylu, do tego grillo-
wana kiełbaska, dwa plastry bekonu i tost. 

2. ŚNIADANIE SZERYFA 12,90 zł
Trzy jaja smażone w dowolnym stylu, pomidor zapie-
czony z mozzarellą i grzanka z szynką.

zupy
1. KWAŚNICA SZERYFA 8,90 zł
Tradycyjna zupa z kapusty kiszonej i wędzonki, warzo-
na na wolnym ogniu.Przepis od bacy.

2. CZERWONA ARIZONA 8,90 zł
Gęsty krem pomidorowy pokryty nachos, bazylią, par-
mezanem. Na ostro Lub łagodnie.

3. GULASZOWA TATANKA  9,90 zł
Gęsta indiańska zupa mięsna.

4. CEBULOWA PO INDIAŃSKU 7,90 zł
Zupa cebulowa z grzanką serową i chipsami z tortilli. 

5. ŻUREK INDIANKI 9,90 zł
Pyszny żurek z kiełbasą i jajkiem długo warzony na 
ogniu.

Nasza restauracja oferuje 
Państwu różnorodność smaków 
i zapachów których podstawą 
są świeże, najlepsze produkty. 
W trosce o zachowanie dosko-
nałego smaku dania przygotowu-
jemy specjalnie dla Państwa co 
wymaga odrobinę więcej czasu... 

Zespół Kojota

P O L E C A M Y 

SURÓWKI DO DAŃ

Z ogórka kiszonego  

na słodko pikantnie,

Z białej kapusty tradycyjnie, 

Z kapusty kiszonej tradycyjnie



POLECAMY SOSY DO DAŃ 
czosnkowy, meksykański,  

salsa mexicanaZADZWON I ZAMÓW 790-566-036 GODZINY DOSTAW :
poniedziałek - piątek 10-20, sobota 10-15 

niedziela - nie dowozimy

Doliczamy  
opakowanie na potrzeby 

dostawy - 1 zł
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coś na ząb kojota
1. POTATO CHIPS  12,90 zł  
Naturalne chipsy ziemniaczane smażone u nas poda-
wane na gorąco !!!

2. NACHOS MUCHACHOS 12,90 zł
Chipsy z tortilli zapieczone z serem, papryką, beko-
nem, a wszystko to polane meksykańskim sosem salsa.

3. PINK KING 22,90 zł
Krewetki smażone na maśle z czosnkiem i pietruszką 
podane na sałacie Lodowej.

4. TEXAS MIX 14,90 zł
Mix przekąsek (papryczki jelapeno nadziewane serem, 
nuggetsy z dipem mexicana).

5. ZŁOTO KOJOTA 16,90 zł
Panierowane chrupiące polędwiczki drobiowe podane 
z sosami.

6. DESKA SERÓW PLEŚNIOWYCH 29,90 zł
Mix serów; camembert, brie i lazur.

7. TATAR Z JEDNYM JAJEM 22,90 zł
Tatar z wołowiny podany z siekaną cebulką, ogórkiem, 
pieczarką i kaparami.

8. BUFFALO WINGS 15,90 zł
12 chrupiących skrzydełek przygotowanych na łagod-
nie, ostro bądź ekstremalnie pikantnie.

kuchnia  
rodziny soprano
1. SPAGETTI WESTERN NORMAL 13,90 zł 

  BIG 16,90 zł
Spaghetti w sosie bolońskim, zapiekane z serem par-
mezan.

2. LASAGNA AMERYKAŃSKA 17,90 zł
Makaron z sosem bolońskim i beszamelowym zapie-
czony z serem parmezan. 

3. PENNE NORMAL 14,90 zł 
  BIG 17,90 zł

Makaron penne z kawałkami grillowanego kurczaka, 
kurkami i borowikami w sosie śmietanowym.

4. PLEMIENNE CANNELLONI 17,90 zł
Makaron cannelloni nadziewany szpinakiem z sosem 
pomidorowym i beszamelem, zapiekany z serem mo-
zzarella.

5. SPAGHETTI CARBONARA 
   NORMAL 15,90 zł  

  BIG 18,90 zł
Tradycyjne spaghetti podawane z domowym sosem 
carbonarra podawana z płatkami aromatycznego par-
mezanu.

głodne kojoty
1. ORIGINAL BEEF BURGER - 100 %  

WOŁOWINY 22,90 zł
Soczyste grillowane mięso wołowe, nachosy, maonez, 
ogórek kiszony, cebula, pomidor, grillowany bekon, 
zapiecznony ser, sos meksykański! Podany z natural-
nymi chipsami ziemniaczanymi! Full wypas! 

2. ORIGINAL BEEF BURGER – OGIEŃ W GĘ-
BIE – NA OSTRO!- 100 % WOŁOWINY

   24,90 zł
Soczyste grillowane mięso wołowe, nachosy, majo-
nez, pomidor, sos meksykański, paprycznki jalapeno, 
ser pleśniowy camembert. Podany z naturalnymi chip-
sami ziemniaczanymi!

3. KANAPA SZERYFA 12,90 zł
Chrupiąca pikantna pierś z kurczaka z pomidorem, 
ogórkiem i czerwoną cebulą. Wszystko w ciepłej cia-
bacie z dowolnym sosem. 

4. BURGER TRAPERA 6,90 zł
Klasyczny hamburger z sałatą, cebulą, pomidorem, 
ogórkiem sosem duńskim.

5. WIGWAM APACZA 13,90 zł
Zapieczona z serem tortilla wypełniona grillowanym 
kurczakiem, szynką, sałatą, cebulą, ogórkiem, pomido-
rem ...wystarczy? 

6. BIG KUBEŁEK SKRZYDEŁEK 34,90 zł
30 skrzydełek w chrupiącej panierce z sosem barbecue.

7. GORĄCA JUANITA 12,90 zł
Chrupiący pikantny kurczak, soczysta sałata, dojrzałe 
pomidory w towarzystwie czerwonej cebulki i plaster-
ków ogórka. Wszystko polane sosami meksykańskim 
i czosnkowym oraz zawinięte w tortillę.

sałatki
1. SAŁATA GRECKA 18,90 zł
Mieszanka sałat z papryką, ogórkiem, pomidorem, 
oliwkami i serem feta z dodatkiem sosu vinegrette 
i oregano.

2. SAŁATA CHICKEN PARADISE 19,90 zł
Panierowane polędwiczki kurczaka z quacamole 
i kwaśną śmietaną na mieszanej sałacie z dwoma se-
rami, posypane parmezanem.

3. SAŁATA CHICAGO 24,90 zł
Kawałki wędzonego łososia na sałacie lodowej i rucoli 
z ogórkiem, pomidorem, kaparami w sosie cytrynowo
-koperkowym z dodatkiem parmezanu.

4. SAŁATA ZACHÓD SŁOŃCA 18,90 ZŁ
Chrupiące czerwone buraki ułożone na sałacie wraz 
z rucolą w towarzystwie pomidorków koktajlowych 
i lazurowego sera zroszone włoskim kremem z Modemy.

rybna uczta
1. MADAME SALMON 29,90 zł
Filet z łososia serwowany z ćwiartkami ziemniaków 
i warzywami gotowanymi na parze.

2. RWĄCY POTOK 24,90 zł
Pstrąg prosto z grilla podawany z pieczonymi ziem-
niaczkami i warzywami gotowanymi na parze.

3. RYBA WODZA 34,90 zł
Stek z halibuta podany z pieczonymi ziemniaczkami 
i sałatą Lodową z sosem vinegrette.

4. MORSKA ZDOBYCZ 19,90 zł
Filet z  morszczuka smażony w chrupiącej panierce 
podawany tradycyjnie z frytkami i surówką z białej 
kapusty.

smaki orientu
1. CHIŃCZYK W TEXASIE
 430g NORMAL 17,90 zł
 820g BIG 22,90 zł
Kurczak pieczony w sosie curry podawany na gorącym 
półmisku z ryżem i surówką z białej kapusty.

2. CHIŃSKI WOK
 430g NORMAL 17,90 zł
 820g BIG 22,90 zł
Soczyste paseczki kurczaka przyrządzane z warzywa-
mi na ostrym ogniu, doprawione orientalnymi ziołami, 
podawane z ryżem.

meksykańska wyprawa
1. FAJITAS 18,90 zł
Kawałki marynowanego mięsa smażonego z cebulą, 
papryką, przyprawą meksykańską podawane z frytka-
mi, sosami i ciepłą tortillą:
• drobiowa • wegetariańska

2. ENCHILADAS 18,90 zł
Tortilla pszenna nadziewana kawałkami grillowanego 
kurczaka, serem mozzarella, fasolą pinto, papryką, ku-
kurydzą, cebulą podawane z ćwiartkami ziemniaków 
i sałatą.

3. TACOS 14,90 zł
Dwie kruche tortille kukurydziane nadziewane far-
szem mięsno - warzywnym podawane z sałatką.

4. BURRITOS 16,90 zł
Tortilla pszenna nadziewana meksykańskim farszem 
z wieprzowiną podawana z sałatką.

PIZZA 
1. PIZZA GŁODNY INDIANIN 14,90 zł
Sos pomidorowy, ser, oregano, szynka.

2. PIZZA WODZA 22,90 zł
Sos pomidorowy, ser, oregano, szynka, salami, boczek, 
papryka, cebula.

3. PIZZA MŁODY INDIANIN 19,90 zł
Sos pomidorowy, ser, oregano, szynka, ananas, 
kukurydza.

4. PIZZA WIELKIE POLOWANIE 23,90 zł
Do 10 składników do wyboru: ser, szynka, kiełbasa, 
jalapeno, cebula, papryka, oliwki, chili, kukurydza, 
czosnek, pieczarki, sos pomidorowy.

5. PIZZA SZERYFA 25,90 zł
10 składników do wyboru + podwójny ser.

6. PIZZA SIEDZĄCA NA PRERII 21,90 zł
Sos pomidorowy, oregano, ser, kurczak, kiełbasa, pie-
czarki, ogórek kiszony - HIT !!!!

7. PIZZA WŁOSKA ROBOTA 19,90 zł
Sos, oregano, feta, czarne oliwki, na koniec świeży po-
midor i świeża rucola ... Prawdziwie włoski smak ...

8. PIZZA KEBAB - HIT! 22,90 zł
Kebabowy kurczak, sos pomidorowy, ser, sałatka pe-
kińska, z pomidorami papryką i ogórkami. Sosy wy-
bierz sam!
Sos czosnkowy,  
meksykański, salsa-mexicana, barbecue - 1 zł
Dodatkowy ser - 3 zł

mały indianin
1. PRZYSMAK SKUBIEGO 15,90 zł
Chrupiące pałeczki drobiowe podawane z naturalnymi 
chipsami ziemniaczanymi i surówką.

2. KID’S BURGER 17,90 zł
Kanapka z kurczakiem, serem, sosem majonezowym 
podawana z frytkami i sałatką.

3. CZESIO W OPAŁACH 16,90 zł
Panierowane kawałki kurczaka serwowane z ziemnia-
czanymi monetami  i sałatką.

4. ZŁOTA RYBKA 14,90 zł
Pałeczki rybne w chrupiącej panierce podawane 
z ziemniaczanymi monetami i sałatką.

5. NALEŚNIK HOME KIDS - PORCJA  
DLA DZIECI 10,90 zł 

Domowy naleśnik z kremowo aksamitnym serkiem 
z lekką jabłeczną nutą podawany z owocami i bitą 
śmietaną

desery winetou
1. NALEŚNIKI AMERICAN HOME 16,90 zł 
Domowe naleśniki z kremowo aksamitnym serkiem z lek-
ką jabłeczną nutą podawane z owocami i bitą śmietaną

2. SERNIK NEW YORK 11,90 zł
Sernik przyrządzany w nowojorskim stylu z sosem ma-
linowym i bitą śmietaną.  

3. SZARLOTKA SZAMANA 11,90 zł
Szarlotka na ciepło z lodami i bitą śmietaną.

4. ORGAZM PODNIEBIENIA 12,90 zł
Lodowa niespodzianka w trzech smakowych od-
słonach: kokosowej, melonowej, pomarańczowej.  
Daj się zaskoczyć!

5. BIZON W GALOPIE 7,90 zł
Shake (waniliowy, bananowy)

6. LODOWE SPA  11,90 zł
Wanna Lodów o wyjątkowych smakach skąpanych 
w czekoladzie! 


