
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

BRUSCHETTA 12,00 zł 

Chrupiąca bagietka z czosnkiem, pomidorami, bazylią i oliwą 

Crispy baguette with garlic, tomatoes, basil and olive oil 

CARPACCIO Z OŚMIORNICY / CARPACCIO OF OCTOPUS 30,00 zł

Plastry gotowanej ośmiornicy, rukola, pomidor suszony, majonez czosnkowy 

Slices of cooked octopus, rucola, dried tomato, garlic mayonnaise 

PRZYSTAWKI GORĄCE / HOT APPETIZERS

BOROWIKI W ŚMIETANIE / BOLETUS MUSHROOMS IN CREAM 29,00 zł 

Prawdziwki duszone z cebulą w śmietanie, purée ziemniaczane 

Stewed cep mushrooms with onion in cream, potato purée

KREWETKI W TEMPURZE / TEMPURA SHRIMP 34,00 zł

Chrupiące krewetki smażone w tempurze, salsa mango, kolendra, 

sos majonezowy sriracha 

Crispy shrimp fried in tempura, mango salsa, coriander, 

Sriracha mayonnaise sauce 



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 

SAŁATA Z WOŁOWINĄ / SALAD WITH BEEF 38,00 zł 

Azjatycka sałatka z wołowiną, sezam, kiełki soi, pomidor cherry, 

orzechy ziemne, grzyby shitake, sojowy vinaigrette 

Asian salad with beef, sesame, soy sprouts, cherry tomatoes, peanuts, 

shitake mushrooms, soy vinaigrette 

PIEROGI / PIEROGIS 
ręcznie lepione / handmade

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 ZE SZPINAKIEM / PIEROGIS WITH SPINACH 22,00 zł

Pierożki ze szpinakiem i serem feta, okrasa 

Dumplings with spinach and feta cheese, fat gravy 



ZUPY / SOUPS

ŻUREK Z JAJKIEM / SOUR-RYE SOUP WITH EGG 14,00 zł 

Aromatyczna zupa na zakwasie, biała kiełbasa, jajko 

Aromatic sour soup, white sausage, egg

 

BARSZCZ Z USZKAMI / BORSCH WITH DUMPLINGS 12,00 zł 

Barszcz czerwony, ręcznie lepione uszka z grzybami 

Red borsch, handmade mushroom dumplings 

 

ZUPA KURKOWA / CHANTERELLE MUSHROOM SOUP 16,00 zł 

Zupa grzybowa z kurkami i kluseczkami kładzionymi 

Mushroom soup with chanterelles and dumplings 

 

KRUPNIK NA GĘSINIE / BARLEY SOUP WITH GOOSE 14,00 zł

Zupa na wywarze z gęsiny, kasza jęczmienna, pietruszka 

Soup of goose stock, barley, parsley 



DANIA GŁÓWNE / MAIN COURSES

NEW YORK STEAK / NEW YORK STEAK 68,00 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 35,00 zł

Panierowany kotlet schabowy, duszona cebulka, purée ziemniaczane, mizeria

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

and sour cream salad 

POLĘDWICZKI WIEPRZOWE / PORK TENDERLOIN 42,00 zł 

Polędwiczki w wędzonej szynce, śliwka suszona, opiekane ziemniaki, 

kalafior z bułką tartą, sos z czerwonego wina 

Tenderloin with smoked ham, prunes, baked potatoes, 

cauliflower with bread crumbs, red wine sauce 

TORTILLA Z KURCZAKIEM / TORTILLA WITH CHICKEN 32,00 zł

Placek tortilli z grillowanym kurczakiem, sos mango, chrupiące warzywa 

Tortilla with grilled chicken, mango sauce, crispy vegetables 

PEKLOWANA KARKÓWKA / CURED PORK NEC 34,00 zł

Gotowana peklowana karkówka, kapusta kwaszona, 

ziemniaki z koperkiem, sos chrzanowy 

Cooked and cured pork neck, sauerkraut, potatoes with dill, horseradish 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 LIMANDY / FILLET OF LIMANDA 36,00 zł 

Panierowany filet z limandy, ziemniaki purée, pieczarki, surówka colesław 

Breaded fillet of limanda, potato purée, mushrooms, coleslaw 

PSTRĄG ŁOSOSIOWY / SALMON TROUT 49,00 zł 

Smażony filet z pstrąga łososiowego, świeży szpinak, jajko poche, 

pomidor zapiekany, masło czosnkowe 

Fried fillet of salmon trout, fresh spinach, poached egg, baked tomato, 

garlic butter 



PASTY / RISOTTO

MAKARON UDON / UDON NOODLES 34,00 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 

MAKARON RYŻOWY / RICE NOODLES 36,00 zł 

Smażony makaron ryżowy z krewetkami, pomidorki cherry, papryka, 

grzyby schimeji, chili, czosnek, kolendra 

Fried rice noodles with shrimp, cherry tomatoes, bell pepper, shimeji mushrooms, 

chili, garlic, coriander 

PAPPARDELLE Z CUKINIĄ / PAPPARDELLE WITH ZUCCHINI 28,00 zł 

Makaron pappardelle, cukinia, pomidory suszone, czosnek, oliwa, ser bursztyn 

Pappardelle pasta, zucchini, dried tomatoes, garlic, olive oil, amber cheese

 

 



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

CREME BRULEE 19,00 zł

Puszysty waniliowy krem z opalonym cukrem trzcinowym 

Light vanilla cream with roasted cane sugar 

MAKARONIKI / MACAROON 20,00 zł

Ciastka migdałowe, krem z mango, żel z jagód, sezamki 

Almond biscuits, mango cream, blueberry gel, sesame snaps 

CRUMBLE ŚLIWKOWE / PLUM CRUMBLE 18,00 zł

Śliwki zapiekane pod kruszonką, cynamon, lody waniliowe

Plums baked under crumble, cinnamon, vanilla ice cream 

CIASTO DNIA / CAKE OF THE DAY 15,00 zł

Zapytaj obsługę!  

Ask our staff!

 



NAPOJE GORĄCE / HOT DRINKS 
Herbata / Tea 7,00 zł

Kawa / Coffee 11,00 zł

Espresso 11,00 zł

Espresso macchiato 11,00 zł

Espresso doppio 13,00 zł

Americano 11,00 zł

Cappuccino 12,00 zł 

Kawa po wiedeńsku / Vienna coffee 14,00 zł 

Latte macchiato / Latte macchiato 14,00 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 24,00 zł

Bailey’s Coffee 18,00 zł

NAPOJE ZIMNE / COLD DRINKS

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

Woda mineralna Cisowianka / Cisowianka mineral water  70 cl / 10,00 zł

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

Sok wyciskany – pomarańczowy / grapefruitowy / mix 20 cl / 14,00 zł 

Fresh squeezed juice - orange / grapefruit / mix 

Pepsi, Mirinda, 7UP, Tonic  20 cl / 6,00 zł

Napój energetyczny / Energy drink  25 cl / 12,00 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


