
Restauracja
„Pod Piątką”



Nowa restauracja „Pod Piątką”
w Hotelu Logos*** w Krakowie

Po niemal ćwierć wieku działalności 
Hotel Logos Kraków*** otworzył się na nowo. 

Gruntowna renowacja obiektu to również 
nowy rozdział dla mieszczącej się w nim restauracji. 

Hotelowa restauracja „Pod Piątką” to zupełnie nowy, 
wyjątkowy koncept, który stawia na polską kuchnię 

w nowoczesnym wydaniu. To miejsce, w którym dbałość 
o jakość produktów, miłość do polskiej kuchni 
i pasja do gotowania tworzą niezapomniane 

trio dla podniebienia.



Wnętrza restauracji „Pod Piątką” 



Polska kuchnia w nowoczesnym wydaniu

Nowoczesne podejście do tradycyjnej polskiej kuchni, 
którą uwielbiają odwiedzajacy nas Goście, to esencja 

restauracji „Pod Piątką”.

Karta menu to zestawienie klasycznych  potrawy, 
które zachwycają prostotą, dbałością

o każdy szczegół i przede wszystkim jakością. 
Produkty, z których powstają nasze dania to

w głównej mierze składniki pochodzące z lokalnych 
hodowli.

Restauracja „Pod Piątką” to idealne miejsce na 
romantyczną kolację przy lampce wina, specjalnie 

wyselekcjonowanego dla naszych Gości.





Przykładowe dania z karty

Pierogi z łososiem i ricottą, palone masło, rozmaryn

Carpaccio z pieczonego buraka, rukola, ser pleśniowy Blue, sos miodowo - balsamiczny

Tatar wołowy, jajko, pieczarki, anchois, czerwona cebula, ogórek konserwowy, pieczywo

Consomme z ptactwa i wołu, domowy makaron jajeczny, warzywa, lubczyk, natka pietruszki

Udo z kaczki, polenta, czerwona kapusta, puree marchewkowe, sos porzeczkowy

Pieczony pstrąg małopolski, czosnek, natka pietruszki, klarowane masło, warzywa z patelni 



Bufet śniadaniowy

Restauracja w godzinach porannych jest 
przestrzenią, w której królują śniadania. 

Zapraszamy każdego do skorzystania z tej 
codziennej  śniadaniowej uczty, na którą 

składa się szeroki wybór dań na ciepło oraz 
tzw. zimna płyta. Wśród propozycji znajduje 

się także wiele dań wegetariańskich, 
wegańskich i bezglutenowych.

Dodatkowo na specjalne życzenie nasz
Szef Kuchni może przygotować danie zgodne

z preferencjami Gościa.



Dla Gości hotelowych – możliwość serwowania śniadań do pokoju



Letnie patio

Letnie  patio w ciepłe miesiące przeobraża się w 
tętniącą życiem przestrzeń. Towarzystwo rodziny, 

przyjaciół, znajomych, gdzieś w tle płynąca muzyka, 
lekki ciepły wiatr, gwar rozmów...kelner podający kawę 

i gorące owocowe crumble, to gotowy przepis na 
spędzenie idealnego popołudnia czy wieczoru „Pod 

Piątką”.

Ten urokliwy zakątek, stworzony z myślą o różnego 
rodzaju imprezach okolicznościowych, będzie 

doskonałym wyborem na zorganizowanie chrzcin, 
komunii czy przyjęcia weselnego dla około 80 osób.





Z miłości do jedzenia gotujemy dla Was

Gotowanie to nasza pasja, której efektami 
chcemy dzielić się z naszymi Gośćmi. 

Zapraszamy na pyszne lunche – zupa, drugie 
danie + napój  w specjalnej cenie 19,90 PLN, 

które serwujemy codziennie
w godzinach 12:00-16:00

Nasza kuchnia z pewnością zadowoli 
podniebienia nawet wytrawnych smakoszy. 

Odwiedź nas, a będziesz „Pod Piątką” częstym 
i mile widzianym Gościem.  

Lunch w specjalnej cenie



Przykładowe dania lunch
Poniedziałek

Zupa:
Pomidorowa z makaronem

lub
Krem z cukinii
Drugie danie:

Pieczony schab z sosem pieczeniowym, 
fasolka szparagowa, ziemniaki 

z koprem + napój
lub

Knedle ze śliwką + napój

Wtorek
Zupa:

Włoska zupa minestrone

lub

Krem karotkowy z mlekiem kokosowym  

Drugie danie:

Omlet ze szpinakiem i łososiem + napój

lub

Makaron z domowym sosem 

pomidorowym z bazylia + napój

Środa
Zupa:

Koperkowa

lub

Paryżanka (bulion z ryżem, zieleniną i kawałkami mięsa)  

Drugie danie:

Placek po węgiersku z ogórkiem kiszonym + napój

lub

Naleśniki z serem + napój

Czwartek
Zupa:

Krem z kukurydzy z grzankami 

lub

Szczawiowa z jajkiem

Drugie danie:

Domowy burger drobiowy z warzywami 

sezonowymi, sosem czosnkowy, w bułce 

maślanej + napój

lub

Sałatka z pieczonymi burakami, winogronami, 

kozim serem i dressingiem musztardowym + napój

Piątek
Zupa:

Barszcz biały

lub

Solianka (tradycyjna gęsta zupa kuchni wschodniej)

Drugie danie:

Kotleciki rybne, grillowane warzywa, ziemniaki + napój

lub

Lasagne warzywne z dipem ziołowym + napój



Catering

Jeśli nie możesz nas odwiedzić 
z przyjemnością dostarczymy 
posiłek pod wskazany adres

Zadzwoń:
+48 12 631 62 00

Napisz:
rezerwacja@hotel-logos.pl 



Lunch – menu z karty

W restauracji „Pod Piątką”, poza 
standardowym menu, od poniedziałku do 

piątku w godzinach 12:00 - 16:00 dostępna 
jest oferta lunchowa z możliwością 

wybrania dań z karty.

Goście mają do wyboru dania z menu, 
które zmienia się z tygodnia na tydzień. 

Codziennie nowa propozycja to okazja do 
spróbowania sezonowych dań, których 

podstawą są dostępne w danym 
momencie składniki. Lunchowa propozycja 

„Pod Piątką” to zestaw składający się
z przystawki, dania głównego oraz deseru.

Codziennie do wyboru Gości dostępne są 
dania zarówno z mięsem, jak

i wegetariańskie.



Brunch, niedzielny obiad...

Więcej możliwości?

Oferta Restauracji „Pod Piątką” to również 
weekendowe brunche oraz rodzinne obiady

w specjalnej cenie.

Brunch, czyli połączenie śniadania oraz lunchu, 
zazwyczaj serwowany w towarzystwie lampki 

wina lub szampana to propozycja na niedzielne 
przedpołudnia pełne pysznego jedzenia
w wyjątkowych okolicznościach. Brunch 

serwowany jest w formie bufetu.

Rodzinne obiady to propozycja dla tych, którzy 
niedzielne popołudnia chcą celebrować

w towarzystwie najbliższych, a przy okazji zjeść 
potrawy tradycyjnej polskiej kuchni tradycyjną 

polską kuchnię.



Przyjęcia okolicznościowe

Wesele, komunia święta, chrzest, a może 
rodzinne świętowanie w kameralnym gronie? 

Przestrzeń letniego patio oraz Restauracji „Pod 
Piątką” to idealna propozycja na przyjęcie

w gronie najbliższych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami 
naszych ofert oraz przykładowymi 

propozycjami menu. Na specjalne życzenie Szef 
kuchni może przygotować więcej propozycji 

dań wegetariańskich, wegańskich oraz 
niezawierających glutenu i laktozy. 

O ostatecznym kształcie menu zadecydują 
Państwo wraz z naszym Szefem kuchni. 



Zapraszamy

Hotel Logos to 25 lat historii, 
doświadczenia i pasji do hotelarstwa.

Odrestaurowane przestrzenie 
i Restauracja „Pod Piątką” to nowy 

rozdział, który mamy nadzieję tworzyć 
wspólnie z Państwem. Zapraszamy do 
zapoznania się z naszą ofertą dla Gości 

indywidualnych, biznesowych oraz grup. 

Do zobaczenia w magicznym Krakowie!



ul. Szujskiego 5
31-123, Kraków

tel. +48 12 631 62 00
email: rezerwacja@hotel-logos.pl 

www.hotel-logos.pl

Oferty przyjęć okolicznościowych: 
Kierownik Restauracji Monika Piechocka,
email: monika.piechocka@hotel-logos.pl

tel. +48 12 631 62 85 lub 508 254 203

Facebook: Hotel.Logos
Instagram: Hotellogos_krakow


