RESTAURACJA I LOBBY BAR CZYNNE W GODZINACH: Poniedziałek - Niedziela 16:30 –22:00
RESTAURANT AND LOBBY BAR OPENING HOURS: Monday to Sunday 16:30 –22:00
ŚNIADANIA:
Poniedziałek - Piątek 6:30 – 10:00 / Monday to Friday 06:30 – 10:00
Sobota – Niedziela 7:00 – 10:00 / Saturday to Sunday 07:00 – 10:00
ZAMÓWIENIA/ORDERS:
Recepcja/Reception: 0

PRZYSTAWKI / STARTERS
Krewetki królewskie 6szt z zielonym pesto i mascarpone, grzanki z tostów / King
prawns 6 pcs with green pesto and mascarpone / toasted croutons
Tatar z polędwicy wołowej, ogórek konserwowy, pieczarki, cebula / Beef sirloin
tartare, pickled cucumber, champignons, onion
Pieczona gruszka w pomarańczach z orzechami nerkowca i gorgonzolą / Baked pear in
oranges with cashews and gorgonzola
Torcik z buraka marynowanego z ziołowym musem / Marinated beetroot cake with
herbal mousse

200g

39 zł

150g

33 zł

250g

26 zł

150g

24 zł

ZUPY / SOUPS
Zupa warzywno – krewetkowa z jajkiem / Vegetable and shrimp soup with egg

300ml

16 zł

Zupa grzybowa z łazankami / mushroom soup with noodles

300ml

14 zł

Bulion warzywny - drobiowo – wołowy z pierożkami warzywnymi / Vegetable /
poultry / beef broth with vegetable dumplings

300 ml

12 zł

Zupa dnia / Soup of a day

300 ml

10 zł

350g

59 zł

Polędwica z dorsza z kruszonką ziołową na puree z selera naciowego, sos
tymiankowy, groszek zielony / Cod sirloin with herb crumble on celery puree /
thyme sauce / green peas

350g

46 zł

Polędwiczka wieprzowa w pomidorach suszonych i bazylii, sos serowy z
kremowych serków, puree pietruszkowe, marchew fioletowa / Pork tenderloin in
dried tomatoes and basil / cheese sauce with cream cheese / parsley puree / purple
carrot

350g

37 zł

450g

32 zł

320g

29 zł

450g

28 zł

DANIA GŁÓWNE/ MAIN COURSES
Stek z polędwicy wołowej, masło czosnkowe, ziemniaki opiekane i mix sałat /
Sirloin steak, garlic butter, roasted potatoes, and salad mix

Kotlet schabowy z kością, pietruszkowe puree ziemniaczane, brokuły / Pork chop
on the bone / parsley mashed potatoes / broccoli
Filet z kurczaka z pieca w sosie szafranowym, kremowe puree ziemniaczane,
zielony groszek, kiełki / Chicken fillet from the oven in saffron sauce / creamy
mashed potatoes / and green peas / sprouts
Gulasz wołowy w kociołku pikantny / Spicy beef stew in a cauldron

MAKARONY / PIEROGI PASTAS / DUMPLINGS
Tagliatelle z łososiem i świeżym szpinakiem, sos śmietanowo - cytrynowy
Tagliatelle with salmon, fresh spinach / cream and lemon sauce

450g

29 zł

Papardelle z kurczakiem, rukolą, chilli i czerwonym pesto /Papardelle with chicken,
arugula, chilli, and red pesto

450g

28 zł

Muszle z sosem grzybowym / Shells with mushroom sauce

350g

28 zł

10szt.

21 zł

10szt.

17 zł

Pierogi z gęsiną i okrasą z cebuli i boczku / Dumplings with goos meat, onion and
bacon garnish
Pierogi ruskie ze smażoną cebulą / Russian dumplings with fried onion

BURGERY / BURGERS
Klasyczny burger wołowy, sałata, ogórek konserwowy, świeży pomidor, sos
musztardowo-cebulowy, frytki / Classic beef burger / lettuce / pickled cucumber / fresh
tomato / mustard and onion sauce/ patato fries
* dodatkowy bekon / extra becon
* dodatkowy ser / ekstra cheese

400g

Burger z pieczonym camembertem i konfiturą z cebuli, frytki / Burger with baked
camembert and onion jam / patato fries

400g

28 zł
3 zł
3 zł
28 zł

SAŁATKI / SALADS
Sałatka rzymska z polędwicą wołową i bekonem / sos czosnkowo - musztardowy
(pomidory koktajlowe, bekon, parmezan, grzanki) / Roman salad with beef tenderloin
and bacon / garlic-mustard sauce (cherry tomatoes, bacon, Parmesan cheese, croutons)

300g

28 zł

Sałatka śródziemnomorska – selekcja sałat / pomidorki koktajlowe, zielone oliwki,
mozzarella, prażona dynia / Mediterranean salad - selection of salads, cherry tomatoes,
green olives, mozzarella, roasted pumpkin

300g

28 zł

200ml

10 zł

Nuggetsy z frytkami i surówką z marchwi / Nuggets with chips and carrot salad

250g

18 zł

Słodkie naleśniki z serem i polewą czekoladową / Pancakes with cheese and
sauce chocolate

2szt.

14 zł

MENU DLA DZIECI / CHILDREN MENU
Rosół z makaronem literkowym / Chicken broth with noodles

DESERY / DESSERTS
Krem pistacjowy z ciastkiem cygaretkowym i owocami / Pistachio cream with
cigarette cake and fruit

150g

14 zł

Suflet czekoladowy z lodami waniliowymi / Chocolate souffle with vanilla ice
cream

100g

14 zł

150g

10 zł

Deser dnia / Dessert of a day
Czas oczekiwania na potrawę: do 30 minut
Waiting time for the ordered dish: 30 minutes

