
Restauracja
tel. wew. 156

menu
restauracja
hotelowa



PRZYSTAWKI/ STARTERS
Tatar wołowy, korniszony, cebula, pieczarki, kapary, 

oliwa lubczykowa 
Beef tartare, gherkins, onion, mushrooms,

capers, lovage oil
42 zł

Filet śledziowy w oleju, papryka, cebula,
pomidory suszone, oliwki 

Herring fillet in oil, pepper, onion, dried tomatoes, olives
32 zł

Krewetki duszone (8 szt), sos z białego wina i masła, 
szalotka, czosnek 

Stewed prawns (8 pcs), white wine and butter sauce, 
shallots, and garlic

59 zł

ZUPY/ SOUPS
Rosół z lanymi kluskami 

Chicken soup with dumplings
14 zł

Flaki wieprzowe z parmezanem
Pork tripe with Parmesan cheese

22 zł
Zupa kurkowa z kluseczkami

Chanterelle soup with dumplings
20 zł

Krem rakowy z szyjkami rakowymi
Crayfish cream with crayfish necks

29 zł

DANIA GŁÓWNE/ MAIN COURSES

Kotlet schabowy, ziemniaki smażone, 
kapusta kwaszona/

Pork chop, fried potatoes and sauerkraut
44 zł

Kaszanka, chrupiąca chałka, kurki w śmietanie, cebula
Blood sausage, crispy challah, 

mushrooms in sour cream sauce, onion
40 zł

Souvlaki z kurczaka, tzaziki, sałatka grecka, frytki, pita
Chicken souvlaki, tzatziki, Greek salad, fries, and pita

52 zł
Kaczka pieczona (pół kaczki), pyzy, kapusta modra, 
ciemny sos/ Roast duck (half a duck) with dumplings, 

red cabbage and gravy sauce
72 zł

Ribeye Steak z polskiego antrykotu dojrzewającego, 
frytki, sałata z vinaigrette, sos z zielonym pieprzem/ 

Ribeye Steak with Polish maturing entrecote, fries,
lettuce with vinaigrette and green pepper sauce

79 zł
Stek z tuńczyka, sos z małżami, czosnek, chili, 

pomidorki cherry, szpinak, frytki 75 pln
Tuna steak, clam sauce, garlic, chili, cherry tomatoes, 

spinach, fries
75 zł

Pierogi z mięsem wołowym,  
kapusta kwaszona (9 szt.)/ 

Dumplings stuffed with beef meat and sauerkraut
(9 pieces)

38 zł
Pierogi z ziemniakami i twarogiem,

okrasa (9 szt. ) 
Dumplings with potato and cottage cheese stuffing

(9 pieces)
32 zł

Pierogi z borówkami, słodka śmietanka, 
palone masło (9 szt.)

Dumplings with blueberries, sweet cream,
roasted butter (9 pieces)

32 zł

PASTA / BURGER/SAŁATKI
PASTA/ BURGER/ SALADS

Burger wołowy, pomidor, ogórek, cebula, 
bekon, ser cheddar, sos, frytki

Beef burger, tomato, cucumber, onion, bacon, 
cheddar cheese, sauce and fries

44 zł
Makaron udon z kurczakiem (lub bez kurczaka       ), 

sezam, pak choi, chili, sos sojowy
Udon noodles with chicken, (or no chicken)

sesame, pak choi, chili and soy sauce
42 zł (35 zł)

Mix sałat, ogórek, papryka, pomidor cherry, oliwki,
pomidor suszony:

Salad mix, cucumber, pepper, cherry tomato, 
olives, dried tomato:

z grillowanym kurczakiem/ 
with grilled chicken

42 zł

z serem kozim/ with goat cheese
40 zł 

z tuńczykiem/ with tuna
42 zł 

DESERY/ DESSERTS
Lody z gorącymi malinami, bita śmietana 

Ice cream with hot raspberries, whipped cream
26 zł

Pancakes z nutellą, banan, orzechy, 
syrop klonowy

Pancakes with nutella, banana, nuts, maple syrup
25 zł

Sernik domowy, karmel z solą
Homemade cheesecake, caramel with salt

19 zł
Tort Daquoise/ Dacquoise cake

20 zł



Bezpieczny hotel

wegańskie
vegan

bez glutenu
no gluten

wegetariańskie
vegetarian

NAPOJE GORĄCE/ HOT DRINKS
Herbata Richmont/  Richmont Tea 12 zł

Kawa/ Coffee 12 zł
Espresso 12 zł

Espresso macchiato 12 zł
Americano 12 zł

Espresso doppio 14 zł
Cappuccino 14 zł

Latte macchiato 14 zł
Kawa po wiedeńsku/ Vienna coffee 14 zł
Kawa bezkofeinowa/ Decaff coffee 10 zł

NAPOJE ZIMNE/ COLD DRINKS
Sok owocowy/ fruit juice 20 cl/ 6 zł
Sok owocowy 1 l/ fruit juice 1 l/ 25 zł

Sok wyciskany: 
pomarańczowy/ grapefruitowy 20cl/ 

Fresh juice: Orange/ grapefruit/ 20 cl/ 20 zł
Woda mineralna/ mineral water 30 cl/ 6 zł

Woda mineralna/ mineral water 70 cl / 12 zł
Pepsi, Mirinda, 7Up, Tonic 20 cl/ 7 zł

Napój energetyczny/ Energy drink 25 cl/ 12 zł

PIWO/ BEER 
Lech Premium 33 cl/ 10 zł

Peroni 33 cl/ 10 zł
Pilsner Urquell 33 cl/ 10 zł

Lech Free - 0,0% 33 cl/ 10 zł
Peroni Free 0.0% 33 cl/ 10 zł

PIWO RZEMIEŚLNICZE/ CRAFT BEER
BG Pils 50 cl/ 14 zł

BG Zmrok/ BG Dark 50 cl/ 14 zł
BG Pszeniczne/ 50 cl/ 14 zł

PIWO BECZKOWE
Lech lub Książęce Pszeniczne 0,3 cl / 10 zł
Lech lub Książęce Pszeniczne 0,5 cl/ 14 zł


