Zamów do pokoju
Dine in

ŚNIADANIE
BREAKFAST

DOSTĘPNE OD 6:30 DO 11:00
SERVED DAILY FROM 6:30 AM TO 11:00 AM

Śniadanie Kontynentalne | Continental Breakfast
Wybór świeżo wypiekanego pieczywa i słodkich bułeczek z miodem, dżemem, Nutellą;
sok pomarańczowy, kawa lub herbata do wyboru
Selection of freshly baked bread and sweet rolls with honey, jam, Nutella; orange juice,
your choice of coffee or tea

44 pln

Lekkie Śniadanie | Light Breakfast
55 pln
Wybór świeżo wypiekanego pieczywa z miodem, dżemem, Nutellą; owsianka z bakaliami
na mleku lub wodzie; sałatka owocowa; jogurt; sok pomarańczowy; kawa lub herbata do wyboru
Selection of freshly baked bread and rolls with honey, jam, Nutella; porridge with nuts and dried fruits
with milk or water; fruit salad; yogurt; orange juice; your choice of coffee or tea
Śniadanie Amerykańskie | American Breakfast
88 pln
Wybór świeżo wypiekanego pieczywa z miodem, dżemem, Nutellą; 2 jajka serwowane w
wybranej formie: gotowane, sadzone, jajecznica lub omlet, podawane z grillowanym bekonem
i pomidorem; dodatkowo: talerz wędlin i serów, sałatka owocowa, płatki zbożowe (kukurydziane,
pszenne, musli lub granola) z mlekiem na zimno; sok pomarańczowy; kawa lub herbata do wyboru
Selection of freshly baked bread and rolls with honey, jam, Nutella; 2 eggs served as chosen: boiled, pan fried,
scrambled or omelette; additionally: grilled bacon, grilled tomatoes; cold cuts and cheese plate; fruit salad;
cereals (cornflakes, wheat, muesli or granola) with cold milk; orange juice; your choice of coffee or tea
Jajecznica, omlet, jajka gotowane lub sadzone (z 3 jaj) z pieczywem, masłem i margaryną
Scrambled eggs, omlette, boiled or fried eggs (3 eggs) with bread and butter

33 pln

Wybór tradycyjnych wędlin i serów z mini piklami
Selection of traditional cold cuts and cheeses with mini pickles

33 pln

Naleśniki z serem i słodką śmietaną (3 szt.)
Pancakes (3 pcs) with cottage cheese and sweet cream

25 pln

Sałatka ze świeżych, sezonowych owoców
Fresh seasonal fruit salad

25 pln

Jeśli mają Państwo alergię pokarmową, prosimy poinformować nas o tym przy składaniu zamówienia.
Pozwoli nam to przygotować danie dostosowane do Państwa potrzeb.
Please inform us if you suffer from a food allergy so we can prepare a meal to meet your needs.

WYBÓR POTRAW
ALL DAY DINING

DOSTĘPNE OD 11:00 DO 01:00
SERVED DAILY FROM 11:00 AM TO 01:00 AM

PRZEKĄSKI I SAŁATKI | APPETIZERS AND SALADS
Sałatka Cesarska | Caesar Salad
Z piersią kurczaka kukurydzianego lub krewetkami tygrysimi
grzankami, parmezanem i dresingiem anchois
With corn fed chicken breast or tiger prawns;
croutons, parmesan and anchovy dressing

38 | 46 pln

Klasyczny tatar wołowy | Classic beef tartare
Z piklami, grzanką oraz jajkiem przepiórczym
With pickles, slice of toast and quail egg

44 pln

Liście sałat z grillowanym tuńczykiem w sezamie | Lettuce leaves with grilled tuna in sesame
Z mango, papayą, kiełkami fasoli mung i sosem ze świeżych ziół
With mango, papaya and mung bean sprouts served with fresh herb sauce

42 pln

Mix warzyw | Mix of vegetables
Z miodowym melonem i tofu
With honey melon and tofu

32 pln

Talerz mini przekąsek | Plate of mini snacks
Szynka Serrano, nadziewane oliwki, marynowane papryczki, ser dojrzewający, grzanka
Serrano ham, stuffed olives, marinated peppers, ripening cheese, slice of toast

40 pln

ZUPY | SOUPS
Klasyczna zupa pomidorowa | Classic tomato soup
Z makaronem lub ryżem
With noodles or rice

24 pln

Żurek | Sour rye “Żurek” soup
Z jajkiem przepiórczym i białą kiełbasą
With quail egg and white sausage

24 pln

Rosół z perliczki | Guinea fowl broth
Z gotowanymi warzywami i makaronem
With cooked vegetables and noodles

23 pln

MAKARONY I PIEROGI | PASTA AND DUMPLINGS
Spaghetti Bolognese | Spaghetti Bolognese
Z parmezanem
With parmesan

32 pln

Penne | Penne
W kremowym sosie z kurczakiem, oliwkami, suszonymi pomidorami oraz płatkami parmezanu
In cream sauce with chicken, olives, sun dried tomatoes and parmesan flakes

39 pln

Pierogi | Dumplings
Z cielęciną i okrasą z cebuli
With veal, served with fried onion

36 pln

Jeśli mają Państwo alergię pokarmową, prosimy poinformować nas o tym przy składaniu zamówienia.
Pozwoli nam to przygotować danie dostosowane do Państwa potrzeb.
Please inform us if you suffer from a food allergy so we can prepare a meal to meet your needs.

WYBÓR POTRAW
ALL DAY DINING

DOSTĘPNE OD 11:00 DO 01:00
SERVED DAILY FROM 11:00 AM TO 01:00 AM

DANIA GŁÓWNE | MAIN COURSES
Pieczony łosoś | Roasted salmon
Z kalafiorowym puree, kwaśnymi kurkami i buraczkami balsamico
With cauliflower puree, sour chanterelles and balsamic beetroot

66 pln

Klasyczny sznycel | Classic schnitzel
Z sałatką ziemniaczaną
With potato salad

52 pln

Polędwica wołowa | Beef fillet
Z chrustem ziemniaczanym, pieczonym melonem i pikantnymi warzywami
With crispy potatoes, roasted melon and spicy vegetables

95 pln

Club Sandwich | Club Sandwich
Z bekonem i jajkiem sadzonym, podawany z frytkami i mini sałatką
With bacon and fried egg, served with fries and mini salad

42 pln

Burger z sezonowanej polskiej wołowiny | Seasoned beef burger
Z sałatką coleslaw i do wyboru: z serem lub bekonem
With coleslaw salad and your choice of: cheese or bacon

49 pln

Kanapka | Sandwich
Z wołowiną lub wędzonym łososiem i bukietem sałat
With beef or smoked salmon and mixed greens

36 pln

Jeśli mają Państwo alergię pokarmową, prosimy poinformować nas o tym przy składaniu zamówienia.
Pozwoli nam to przygotować danie dostosowane do Państwa potrzeb.
Please inform us if you suffer from a food allergy so we can prepare a meal to meet your needs.

DESERY
DESSERTS

DOSTĘPNE OD 11:00 DO 01:00
SERVED DAILY FROM 11:00 AM TO 1:00 AM

Wybór lodów | Selection of ice cream
Z owocami sezonowymi
With seasonal fruits

22 pln

Tiramisu | Tiramisu
Z biszkoptami i likierem Kahlua
With biscuits and Kahlua liqueur

30 pln

Domowy sernik | Homemade cheesecake
Z sosem malinowym
With raspberry sauce

24 pln

Beza Pavlova | Pavlova meringue cake

22 pln

Jeśli mają Państwo alergię pokarmową, prosimy poinformować nas o tym przy składaniu zamówienia.
Pozwoli nam to przygotować danie dostosowane do Państwa potrzeb.
Please inform us if you suffer from a food allergy so we can prepare a meal to meet your needs.

MENU DLA DZIECI
CHILDREN’S MENU

DOSTĘPNE OD 11:00 DO 01:00
SERVED DAILY FROM 11:00 AM TO 1:00 AM

PRZEKĄSKA | APPETIZER
Tosty | Toasted sandwiches
Z szynką i serem
With ham and cheese

22 pln

ZUPY | SOUPS
Rosół z perliczki | Guinea fowl broth
Z makaronem
With noodles

22 pln

Zupa pomidorowa | Tomato soup
Z makaronem lub ryżem
With noodles or rice

24 pln

DANIA GŁÓWNE | MAIN COURSES
Makaron Penne | Penne pasta
Z sosem bolońskim
With Bolognese sauce

26 pln

Kurczak | Chicken
Pierś lub nugetsy z frytkami i sałatką coleslaw
Breast or nuggets with fries and coleslaw salad

32 pln

Mini Cheeseburger | Mini Cheeseburger
Z frytkami
With fries

32 pln

DESERY | DESSERTS
Lody | Ice cream
Z owocami sezonowymi
With seasonal fruits

22 pln

Sałatka owocowa | Fruit Salad

25 pln

Jeśli mają Państwo alergię pokarmową, prosimy poinformować nas o tym przy składaniu zamówienia.
Pozwoli nam to przygotować danie dostosowane do Państwa potrzeb.
Please inform us if you suffer from a food allergy so we can prepare a meal to meet your needs.

NAPOJE
BEVERAGES

DOSTĘPNE OD 11:00 DO 01:00
SERVED DAILY FROM 11:00 AM TO 1:00 AM

NAPOJE BEZALKOHOLOWE | SOFT DRINKS
Kropla Beskidu
Niegazowana / gazowana
Still / sparkling

0,33 l | 0,70 l

7 | 13 pln

San Pellegrino

0,25 l | 0,70 l

12 | 18 pln

Coca Cola, Coca Cola Zero, Sprite, Fanta, Tonic

0,25 l

10 pln

Red Bull

0,25 l

16 pln

Świeżo wyciskane soki | Freshly squeezed juices
Pomarańczowy, grejpfrutowy
Orange, grapefruit

0,25 l

18 pln

Soki | Juices
Pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka, pomidorowy
Orange, apple, blackcurrant, tomato

0,25 l

10 pln

NAPOJE GORĄCE | HOT BEVERAGES
Espresso

12 pln

Double Espresso

14 pln

Americano

12 pln

Cappuccino

14 pln

Caffè Latte

16 pln

Dzbanek Herbaty | Pot of Tea
Ceylon, White Fu, Earl Grey, zielona, jaśminowa, miętowa
Ceylon, White Fu, Earl Grey, Green, Jasmine, Mint

15 pln

Gorąca Czekolada | Hot Chocolate

12 pln

PIWO BUTELKOWE | BOTTLED BEER
Żywiec

0,33 l

12 pln

Heineken

0,33 l

16 pln

Paulaner Naturtrub

0,5 l

18 pln

NAPOJE
BEVERAGES

DOSTĘPNE OD 11:00 DO 01:00
SERVED DAILY FROM 11:00 AM TO 1:00 AM

WINO | WINE
Wino musujące Prosecco | Prosecco sparkling wine

75 cl | 15 cl

95 | 19 pln

Wino białe i czerwone domowe | House white and red wine

75 cl | 15 cl

75 | 15 pln

SZAMPANY | CHAMPAGNE
..

Moet & Chandon Brut Imperial

75 cl | btl

360 pln

Mumm Brut Cordon

75 cl | btl

360 pln

GIN
Finsbury

70 cl | 4 cl

210 | 14 pln

Bombay Sapphire

70 cl | 4 cl

380 | 24 pln

Grant’s Family Reserve

70 cl | 4 cl

210 | 14 pln

Chivas Regal

70 cl | 4 cl

420 | 26 pln

Jack Daniel’s

70 cl | 4 cl

310 | 25 pln

Bols Platinum

70 cl | 4 cl

210 | 14 pln

Żubrówka Biała

70 cl | 4 cl

200 | 12 pln

Chopin Potato / Wheat / Rye

70 cl | 4 cl

360 | 22 pln

WHISKY

WÓDKA | VODKA
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