
M E N U

Restauracja czynna od godz.: 13:00 do godz.: 23:00
Zamówienia przyjmowane są do godz.: 22:00



Obsługa naszych Gości nie jest doliczana do rachunku.
Ceny zawierają podatek VAT.
Alkohol szkodzi zdrowiu.

Zgodnie z dyrektywą UE nr 1169 /2011 o alergenach informujemy, że w naszych potrawach 
występują: jajka, mleko, gluten, ryby (łosoś, tuńczyk), orzechy, dwutlenek siarki i siarczyny 
(wino, suszone owoce, ocet).

Service of our guests is not included in the bill.
Prices inclusive of VAT.
Drinking alcohol is harmful to your health.

According to the Regulation (EU) No 1169/2011 on the provision of food information to 
consumers, that includes information on allergens, we hereby inform you that our dishes may 
contain: eggs, milk, gluten, fish (salmon, tuna), nuts, sulphur dioxide and sulphites (wine, dried 
fruit, vinegar).

 

  Gluten

  Seler / celery and celeriac 

  Jaja / eggs

  Mleko z laktozą / milk with lactose 

  Skorupiaki / shellfish

  Owoce morza / seafood

  Sezam / sesame

  Grzyby / mushrooms

  Orzechy / nuts

  Soja / soya 

  Ostre / hot spices 

  Vege / vegan



PRZYSTAWKI ZIMNE / COLD APPETIZERS

PEKLOWANE POLICZKI WIEPRZOWE / CURED PORK CHEEKS 26,00 zł

Galart z policzków wieprzowych, chrupiące sałaty, vinaigrette z ziołami, cytryna

Pork cheek jelly, crispy lettuce, vinaigrette with herbs, lemon 

MAKRELA WĘDZONA / SMOKED MACKEREL 22,00 zł 

Rillettes z wędzonej makreli, korniszony, cebulka piklowana, 

chleb na zakwasie, dymka, olej porowy 

Rillettes from smoked mackerel, gherkins, pickled onion, 

sourdough bread, scallion, leek oil

PRZYSTAWKI GORĄCE / HOT APPETIZERS

POZNAŃSKIE PLYNDZE / POZNAŃ PLYNDZE 28,00 zł 

Placki ziemniaczane z ziołowym twarożkiem, wędzony łosoś, 

pomidory suszone, crème fraîche 

Potato pancakes with herbal cottage cheese, smoked salmon, 

dried tomatoes, crème fraîche

GOŁĄBEK Z INDYKIEM / CABBAGE ROLLS WITH TURKEY 24,00 zł

Kapusta włoska faszerowana indykiem, sos pomidorowy, 

groszek zielony, purée ziemniaczane, pieczarki 

Savoy cabbage stuffed with turkey, tomato sauce, green pea, 

potato purée, mushrooms 



SAŁATY / SALADS

SAŁATA Z GRILLOWANYM KURCZAKIEM  35,00 zł

/ SALAD WITH GRILLED CHICKEN 

Świeże sałaty, grillowana pierś z kurczaka, pomidory suszone, parmezan, 

oliwki, słonecznik, vinaigrette bazyliowy 

Fresh lettuces, grilled chicken breast, dried tomatoes, parmesan cheese, 

olives, sunflower seeds, basil vinaigrette 

SAŁATKA Z JARMUŻEM / KALE SALAD 24,00 zł

Sałatka z pieczonymi burakami, jarmużem, serem owczym i pestkami dyni 

Salad with roasted beets, kale, sheep milk cheese and pumpkin seeds

PIEROGI / PIEROGIS 
ręcznie lepione / hand-made

PIEROGI Z MIĘSEM / MEAT PIEROGIS 26,00 zł

Pierożki faszerowane mięsem wołowym, kapusta kwaszona, okrasa 

Dumplings stuffed with beef, sauerkraut, fat gravy

PIEROGI RUSKIE / RUSSIAN PIEROGIS 20,00 zł

Pierożki z farszem z ziemniaków, sera i cebuli, okrasa 

Dumplings with potato, cheese and onion stuffing, fat gravy

PIEROGI Z MALINAMI / RASPBERRY PIEROGIS 22,00 zł

Pierożki nadziewane świeżymi malinami, słodka gęsta śmietana, masło

Dumplings stuffed with fresh raspberries, sweet thick cream, butter



ZUPY / SOUPS

POMIDOROWA Z KLUSECZKAMI / TOMATO SOUP WITH NOODLES 10,00 zł 

Kremowa i aromatyczna zupa pomidorowa, lane kluski

Creamy and aromatic tomato soup, with batter noodles

 

SZCZAWIOWA Z JAJKIEM / SORREL SOUP WITH EGG 12,00 zł

Kremowa zupa szczawiowa, jajko w koszulce, chrupiący bekon

Creamy sorrel soup, poached egg, crunchy bacon 

RAMEN WIEPRZOWY / PORK RAMEN 18,00 zł

Pikantny azjatycki rosół, sezam, sos sojowy, chili, jajko, makaron, policzki wieprzowe 

Spicy Asian broth, sesame, soy sauce, chili, egg, noodles, pork cheeks

 

CHŁODNIK / COLD SOUP 15,00 zł 

Chłodnik litewski z buraków, ogórków i jajek, świeży koperek

Lithuanian cold soup made of beets, cucumbers and eggs, with fresh dill



DANIA GŁÓWNE / MAIN COURSES

NEW YORK STEAK / NEW YORK STEAK 67,00 zł

Stek z rostbefu, sos z zielonym pieprzem, grillowane warzywa, 

frytki stekowe, twarożek ziołowy 

Short loin steak, sauce with green pepper, grilled vegetables, 

steak fries, herb cottage cheese 

KOTLET SCHABOWY / PORK CHOP 34,00 zł

Panierowany kotlet schabowy, duszona cebulka, purée ziemniaczane, mizeria

Breaded pork chop, stewed onions, potato purée, fresh cucumber 

and sour cream salad 

GICZ CIELĘCA / VEAL SHANK 64,00 zł

Duszona gicz cielęca, ciemny sos z warzywami, bób, duszona szalotka, 

ziemniaki purée 

Stewed veal shank, dark sauce with vegetables, fava beans, stewed shallots, 

potato purée

UDZIEC INDYKA / TURKEY LEG 32,00 zł 

Szarpany udziec z indyka, sos BBQ , kmin rzymski, jalapeno, 

czerwona cebula, chrupiąca bułka, krążki cebulowe 

Pulled turkey leg, BBQ sauce, cumin, jalapeño, red onion, 

crunchy bun, onion rings

KARKÓWKA Z GRILLA / GRILLED PORK NECK 32,00 zł

Marynowana karkówka, ziemniak pieczony, sałatka z vinaigrette, sos cygański

Marinated pork neck, baked potato, vinaigrette salad, Romani-style sauce



KACZKA PIECZONA / ROASTED DUCK 55,00 zł

Pół kaczki upieczonej z jabłkami, cebulą i majerankiem, modra kapusta,  

poznańskie pyzy 

Half of roasted duck with apples, onion and marjoram, red cabbage,  

Poznań-style pyzy (Poznań-style yeast-based dumplings)

ROLADA WOŁOWA / BEEF ROULADE 42,00 zł

Zraz zawijany z boczkiem i ogórkiem, buraczki zasmażane, poznańskie pyzy  

Slice of beef rolled with pork belly and pickle, fried beetroots, Poznań-style pyzy 

(Poznań-style yeast-based dumplings)

FILET Z SANDACZA / ZANDER FILLET 54,00 zł

Filet z sandacza gotowany na parze, duszony jarmuż, ziemniaki z koperkiem, 

młode warzywa z masłem palonym 

Steam-cooked zander fillet, stewed kale, potatoes with dill, young vegetables 

with roasted butter

FILET Z ŁOSOSIA / SALMON FILLET 59,00 zł

Smażony filet z łososia, grzybowe duxelles, sos beurre blanc, świeży szpinak, 

ziemniaki pietruszkowe 

Fried salmon fillet, mushroom duxelles, beurre blanc sauce, fresh spinach, 

parsley potatoes



PASTY / RISOTTO

MAKARON UDON / UDON NOODLES 32,00 zł

Makaron z manioku, papryka, pak choi, kurczak, olej sezamowy, sos sojowy, chili 

Cassava flour noodles, peppers, bok choi, chicken, sesame oil, soy sauce, chili 

LINGUINE Z KLOPSIKAMI / LINGUINE WITH MEATBALLS 29,00 zł 

Makaron linguine z klopsikami wieprzowymi, sos pomidorowy, parmezan, 

pietruszka, oliwa z oliwek 

Linguine pasta with pork meatballs, tomato sauce, Parmesan, parsley, olive oil 

RISOTTO ZE SZPARAGAMI / ASPARAGUS RISOTTO 28,00 zł

Gotowany ryż Arborio, białe wino, świeży szpinak, szparagi, parmezan, oliwa z oliwek 

Boiled Arborio rice, white wine, fresh spinach, asparagus, Parmesan, olive oil 

 



DESERY / DESSERTS

PRAWDZIWE LODY / REAL ICE-CREAM 16,00 zł 

Trzy gałki tradycyjnych lodów, coulis brzoskwiniowe, chrupiący wafel 

Three scoops of traditional ice-cream, peach coulis, crunchy waffle-cake

BAVAROIS Z MANGO / BAVAROIS WITH MANGO 20,00 zł 

Puszysty krem bawarski z mango, pomarańczami i czekoladą, lody marcepanowe 

Fluffy Bavarian cream with mango, oranges and chocolate, marzipan ice cream 

TIRAMISU 16,00 zł

Klasyczne włoskie tiramisu, krem mascarpone, amaretto, biszkopty 

Classic Italian tiramisu, mascarpone cream, amaretto, sponge fingers

LODY Z GORĄCYMI MALINAMI / ICE CREAM WITH HOT RASPBERRIES 16,00 zł

Lody z prawdziwą wanilią, gorące maliny, prażone migdały 

Ice cream with real vanilla, hot raspberries, roasted almonds

CIASTO DNIA / CAKE OF THE DAY 14,00 zł

Zapytaj obsługę!  

Ask our staff!

  

 



NAPOJE GORĄCE / HOT DRINKS 

Herbata / Tea 6,00 zł

Kawa / Coffee 10,00 zł

Espresso 10,00 zł

Espresso macchiato 10,00 zł

Espresso doppio 12,00 zł

Americano 10,00 zł

Cappuccino 11,00 zł 

Kawa po wiedeńsku / Vienna coffee 13,00 zł 

Latte macchiato / Latte macchiato 13,00 zł

Kawa bezkofeinowa / Decaffeinated coffee 8,50 zł

Dripper 12,00 zł

Chemex 24,00 zł

DRINKI KAWOWE Z ALKOHOLEM  
/ ALCOHOLIC COFFEE DRINKS

Irish Coffee 22,00 zł

Bailey’s Coffee 16,00 zł

NAPOJE ZIMNE / COLD DRINKS

Woda mineralna Cisowianka / Cisowianka mineral water  30 cl / 5,00 zł

Woda mineralna Cisowianka / Cisowianka mineral water  70 cl / 9,00 zł

Soki owocowe / Fruit juices  20 cl / 6,00 zł

Sok wyciskany – pomarańczowy / grapefruitowy / mix 20 cl / 12,00 zł 

Fresh squeezed juice - orange / grapefruit / mix 

Pepsi, Mirinda, 7UP, Tonic  20 cl / 5,00 zł

Napój energetyczny / Energy drink  25 cl / 10,00 zł



PIWO / BEER 

Pilsner Urquell  33 cl / 10,00 zł

Lech Premium  33 cl / 8,00 zł 

Piwo bezalkoholowe / Alcohol-free beer 33 cl / 8,00 zł

Piwo Piaseczyńskie 50 cl / 12,00 zł



Restauracja Panorama
Ul. abpa A. Baraniaka 77

61-131 Poznań

Tel. 61 874 11 00

hppoznan@hotelepark.pl
poznan.hotelepark.pl

Po dobrym obiedzie nie ma się pretensji do nikogo – nawet do własnej rodziny. 
Oscar Wilde 

“After a good dinner one can forgive anybody. Even one’s own relations.”
Oscar Wilde


