
Dear guests You are welcome to visit our Salt 
Restaurant and Lobby Bar Eclipse.

We will deliver your order directly to the room or 
indicate comfortable space for your meal.

Please call 200 or 277 to order.

Starter

Ravioli                 120g 26 zł
  black pudding, onion, spinach, mushrooms
Beef tartare              130g 32 zł
 onion, cucumber, yolk, quinoa
Goose carpaccio            130g 27 zł
 amber cheese, apple, raspberry

Salad

Grilled chicken breast          180g 28 zł
  romaine lettuce, bacon, crouton, grana padano cheese
Halloumi               180g 26 zł
 mix of lettuce, pickled vegetables, courgette, pistachio

Soup

Soup of the day            200ml 18 zł
Chicken soup              200ml 23 zł
 home-made pasta, vegetables, lovage
SSour rye soup             200ml 18 zł
 egg, sausage, potato, bacon, grease

Main course

Polenta                   240g 29 zł
 pak choi, courgette, broccoli, chilli, green peas
Corn chicken breast              280g 42 zł
 scorzonera, kale, asparagus, carrot
Duck bDuck breast                 280g 49 zł
 red cabbage, potato, beetroot, turnip
Salmon                   280g 43 zł
 green peas, courgette, broccoli, cauliflower
Beef tenderloin             270g 69 zł
 potato, red wine sauce

Dessert

”Napol”Napoleonka”             150g 20 zł
 shortcake, passionfruit, caramel
Ice cream selection           150g 21 zł
Chocolate mousse           150g 22 zł
 white chocolate, dark chocolate, coconut milk, coffee

Zapraszamy do skorzystania z oferty Restauracji 
Salt i Lobby Bar Eclipse. Posiłki i napoje dostarczymy 

do Państwa pokoju lub wskażemy osobną, 
komfortową strefę konsumpcji.

Zamówienia prosimy składać u naszej obsługi pod 
numerem telefonu 200 lub 277.

Przystawki

RRavioli 120g 26 zł
 kaszanka, cebula, szpinak, grzyby
Tatar wołowy 130g 32 zł
 cebula, ogórek, żółtko, komosa ryżowa
Carpaccio z gęsi  130g 27 zł
 ser bursztyn, jabłko, malina

Sałatki

GGrillowana pierś z kurczaka 180g 28 zł
 sałata rzymska, boczek, grzanka, ser typu grana padano
Halloumi 180g 26 zł
 mix sałat, piklowane warzywa, cukinia, pistacja

Zupa

Zupa dnia 200ml 18 zł
Rosół 200ml 23 zł
  domowy makaron, warzywa, lubczyk
Żurek 200ml 18 zł
 jajko, kiełbasa, ziemniaki, okrasa, boczek

Dania główne

Polenta 240g 29 zł
 pak choi, cukinia, brokuł, chilli, zielony groszek
Pierś z kurczaka kukurydzianego 280g 42 zł
  skorzonera, jarmuż, szparagi, marchewka
Udko z kaczki  280g 49 zł
 czerwona kapusta, ziemniak, burak, rzepa
Łosoś    280g 43 zł
 groszek, cukinia, brokuł, kalafior
Polędwica wołowa  270g 69 zł
 ziemnak, sos czerwone wino

DDeser

Napoleonka 150g 20 zł
 ciasto kruche, marakuja, karmel
Selekcja lodów 150g 21 zł
Mus czekoladowy 150g 22 zł
 biała czekolada, gorzka czekolada, mleko kokosowe, kawa


