


Zupy SOUPS

Zupa krem z pieczonej dyni z nutą pomarańczy, mleczkiem kokosowym 
i prażonymi migdałami
Cream soup of baked pumpkin with a hint of orange, coconut milk and roasted almonds

Bulion królewski z borowików z kluseczkami
Royal boletus broth with dumplings

Kwaśnica góralska na wędzonym żeberku
Highland’s sauerkraut soup on a smoken rib

29 zł

31 zł

29 zł

Na początek  TO START

Tatar z łososia z musem z avocado
Salmon tartare with avocado mousse

Sałatka ze świeżego szpinaku baby z gruszką, gorgonzollą i orzechami
Fresh baby spinache salad with pear,  gorgonzolla cheese and nuts

Sałatka Waldorf z selera, jabłek, rukoli z dodatkiem orzechów
Celery Waldorf salad with apples, arugula and walnuts

44 zł

34 zł

32 zł

Dania  g łówne MAIN COURSES

Policzki wołowe z kluseczkami dyniowymi i groszkiem cukrowym
Beef cheeks with pumpkin dumplings and sugar peas

Filet z halibuta z grillowanymi warzywami jesiennymi i rozetkami ziemniaczanymi
Halibut fillet with grilled autumn vegetables and patato rosettes

Konfitowana pierś kacza sous vide z ziemniaczkami Dauphine i fasolką szparagową
Confit duck breast sous vide with Dauphine potatoes and green beans

Tagliatelle z  sosem gorgonzola i kurkami
Tagliatelle with gorgonzola and chanterelles

59 zł

52 zł

58 zł

38 zł



Gofry z bitą śmietaną i owocami
Waffles with whipped cream and fruits

Rurki z kremem z dawnych lat
Old fashion tubes with cream

Profiterolki z kremem chantilly, czekoladą i lodami wiśniowymi
Profiteroles with chantilly cream, chocolate and cherry ice cream

Na słodko SWEETS

16 zł

12 zł

26 zł

Pstrąg z Ojcowa z pieczonymi ziemniakami
Baked trout from Ojców with roasted potatoes

Maczanka po krakowsku z ogórkiem ukiszonym
Cracow burger with pickled cucumbers

Gołka tatrzańska z grilla z dziką brusznicą i musem z rokitnika
Grilled highland sheep’s cheese with wild cowberry and sea buckthorn mousse

Menu regionalne REGIONAL MENU

62 zł

38 zł

26 zł

Burger wołowy z frytkami
Beef burger with french fries

Burger wegetariański z soczewicy z frytkami
Veggie burger with french fries

Pierogi z mięsem, 9 szt.
Dumplings stuffed with meat, 9 pcs.

Pierogi ukraińskie, 9 szt.
Ukrainian Dumplings, 9 pcs. (stuffed with cottage cheese and mashed potatoes)

Pierogi z owocami, 9 szt.
Dumplings stuffed with fruits, 9 pcs.

Szybki  kęs QUICK BITE

46 zł

42 zł

34 zł

32 zł

32 zł



Espresso

Podwójne espresso
Double espresso

Kawa czarna
Black coffee

Kawa biała
White coffee

Cappuccino

Kawa po irlandzku
Irish coffee

Herbata Brodies czarna / smakowa
Black / flavored Brodies tea

Herbata zimowa
Winter tea

Herbata po góralsku z rumem
Highlander tea with rum

Grzane wino
Mulled wine

Czekolada na gorąco
Hot chocolate

Napoje BEVERAGES

10 zł

14 zł

12 zł

14 zł

16 zł

28 zł

12 zł

18 zł

22 zł

19 zł

16 zł

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA REZERWACJI

FOR RESERVATIONS

Email: rezerwacja@hotel-logos.pl
Tel.: 12 631 62 00

 
www.hotel-logos.pl


