i dodatków.

hesitate to ask our staff. Are you vegan or vegetarian? Do you follow gluten-free diet?
Let our staff know and our chef will prepare something especially for you.

MENU

ALERGENY
/ ALLERGENE
ALERGENY
// ALLERGENE
ALLERGENS
ALLERGENE / ALLERGENS
1 ALERGENY
8 / /ALLERGENS
Gluten
Gluten / gluten / Lepek

DANIA DLA DZIECI

Zapraszamy
wspólną podróż
Kids
dishes na
/ Kindergerichte
pełną pasji i smaku. Smacznego!

Rosół domowy z makaronem
Homemade broth with noodles
Hühnersuppe mit Hausgemachte Nudeln

2

SELER
Sellerie / celery / celer

9

JAJKA
Eier / eggs / Vejce

SEZAM
Sesam / sesame seeds/ sezam

potrawy mogą zawierać alergeny.

Składniki potraw zawierają
Składniki alergeny.
potraw zawierają
Jeżeli
Składniki
potrzebujesz
alergeny.
potraw Jeżeli
zawierają
więcej
potrzebujesz
alergeny.więcej
Jeżeli potrzebujesz więcej
w razieRYBY
potrzeby poproś obsługę o więcej informacji.
GORCZYCA
informacji zapytaj3informacji
obsługę. Jesteś
zapytaj
weganinem
obsługę.
informacji
Jesteś
lubzapytaj
wegetarianinem?
weganinem
obsługę.
Jesteś
wegetarianinem?
weganinem lub wegetarianinem?
10 lub
Naleśniki na słodko
Fisch / fish / Ryby
Senfsamen / mustar / hořčice
Jesteś
weganinem
lub
wegetarianinem?
Jesteś
na
diecie
bezglutenowej?
Jesteś
na
diecie
Poinformuj
bezglutenowej?
Jesteś
obsługę,
na
diecie
Poinformuj
a
bezglutenowej?
Szef
Kuchni
obsługę,
Poinformuj
a
Szef Kuchni
obsługę, a Szef Kuchni
2 szt. do wyboru: z nutellą /
Jesteś
na
diecie
bezglutenowej?
przygotuje coś specjalnie
przygotuje
dla Ciebie.
coś specjalnie
przygotuje
dla Ciebie.
coś specjalnie dla Ciebie.
z dżemem / twarogiem

Bon Appétit!
na słodko

4

11

5

12

6

13

7

14

ORZECHY
ZIEMNE
SIARKA
Poinformuj
obsługę,
aplease
Szef
Kuchni
Dish ingredients contain
Dish
allergens.
ingredients
Should
contain
you
need
allergens.
Dish ingredients
more
Should
information,
contain
you
need
allergens.
more
doinformation,
not
Should
youplease
need more
do
not
information,
please do not
Erdnüsse
/ groundnuts
/ podzemnice
olejná
Schwefeldioxid
/ sulfur
/ síra
2 pcs. with filling of your choice:
przygotuje
coś
dla
Ciebie.
Szef Kuchni Restauracji Sweet
Piątapancakes
Pora Roku
hesitate to ask our staff.
hesitate
Are you
tovegan
ask our
orstaff.
vegetarian?
Are
hesitate
you Do
vegan
to you
askspecjalnie
or
follow
our
vegetarian?
staff.
gluten-free
Are you
Do vegan
you
diet?
follow
or vegetarian?
gluten-freeDo
diet?
you follow gluten-free diet?
nutella / jam / sweet cottage cheese
Pomidorowa z domowym
Let our staff know andLet
ourour
chef
staff
willknow
prepare
andsomething
our
Let
chef
ourwill
staff
especially
prepare
know and
for
something
you.
our chefespecially
will prepare
for you.
something especially for you.
Süße Pfannkuchen 2 Stuck nach Wahl
ŁUBIN
SOJA
Ingredients
may contain allergens. For more information please ask
your server.
makaronem
Lupinen / lupin / vlčí bob
Soja / soy / sója
mit Nutella/Marmelade/ Süßer Hüttenkäse
Tomato soup with homemade noodles

1/2/8|

26 zł

Tomattensuppe mit Hausgemachte Nudeln

1/6/8 |

26 zł

Spaghetti napoli
Makaron / sos pomidorowy
Spaghetti in napoli sauce
Pasta / tomato sauce
Spaghetti Napoli

1/2/6 |

38 zł

1/2/6/7|

42 zł

Ice cream on chocolate crumble served
with seasonal fruits
Eisbecher auf Schokoladenstreusel mit saisonalen
3
Früchten

1/6/7|

27 zł

Fileciki z kurczaka
Sięgając do
tradycji odkrywamy na nowo smaki, które odwołują
panierowane
z frytkami
i surówką
się do dziedzictwa lokalnych produktów. W naszej kuchni nie

MENU

Breaded chicken cutlets served
brakuje
with fries and
salad karkonoskich specjałów: serów, naturalnych miodów
PanierteszHähnchenfilet
mit Pommes
und Salat
górskich pasiek,
aromatycznych
ziół. Nasi Goście mają okazję

1/2 |

46 zł

1

Pucharek lodów
na czekoladowej kruszonce
2
z owocami sezonowymi

skosztować potraw, które przygotowane są z produktów od
regionalnych wytwórców. Nie używamy sztucznych przypraw
i dodatków.

Are you a vegan, a vegetarian or on a gluten-free diet?
Please
inform
your server and our
Chef will prepare a dishSELER
specially for you.
Gluten
Gluten
Gluten
SELER
SELER
1
18
8 / celer SellerieMIĘCZAKI
8
MLEKO
Gluten / gluten / Lepek
Gluten
/ gluten / Lepek
Gluten
Sellerie
/ gluten
/ celery
/ Lepek
/ celery / celer
Sellerie / celery / celer
Milch, / milk / mleko
Weichtiere / molluscs / měkkýši
Die Zutaten der Gerichte beinhalten Allergene. Brauchst du mehr Information
JAJKA
JAJKA
JAJKA
SEZAM
SEZAM
Sie das Personal.
2
29– bitte fragen
9 seeds/ sezam
9seeds/ sezam SEZAM
ORZECHY
WŁOSKIE
SKORUPIAKI
Eier / eggs / Vejce
Eier
/
eggs
/
Vejce
Eier
Sesam
/
eggs
/
sesame
/
Vejce
Sesam
/
sesame
Sesam / sesame seeds/ sezam
Bist Du ein Vegan oder Vegetarier? Hast Du ein glutenfreies Diät?
Walnüsse / walnuts / vlašské ořechy
Krebstiere / crustaceans / korýši
Bitte informieren Sie das Personal, Chefkoch wil bereit ein extra Gericht für Dich.

3

4

1

SOJA
Soja / soy / sója

5

2

SOJA JAJKA
Eggs
/ Ei
Soja / soy
/ sója

6

3

MLEKORYBY
Milch, /Fish
milk/ /Fisch
mleko

11 9

11

6

MLEKO
Milch, / milk / mleko

7

ORZECHY
ZIEMNE
ŁUBIN
ORZECHY WŁOSKIE
ORZECHY
WŁOSKIE
ORZECHY
SKORUPIAKI
WŁOSKIE
SKORUPIAKI
SKORUPIAKI
Lupin
/ Lupinen / korýšiKrebstiere / crustaceans / korýši
Walnüsse / walnuts / vlašské Walnüsse
ořechyGroundnuts
/ walnuts//Erdnüsse
vlašské ořechy
Walnüsse
Krebstiere
/ walnuts
/ crustaceans
/ vlašské
/ korýši
ořechy
Krebstiere
/ crustaceans

7

12 10

512

ŁUBIN
SOJA
Lupinen
lupin / vlčí bob
Soja
/ soy //sója

12

13 11

13

14 12

14

ŁUBIN
Lupinen / lupin / vlčí bob

SIARKA
MLEKO
MIĘCZAKI
MIĘCZAKI
MIĘCZAKI
Sulfur
/ Schwefeldioxid
Milch,
Weichtiere
/ milk //mleko
molluscs / měkkýši
Weichtiere
/ molluscs
/ měkkýši Weichtiere / molluscs / měkkýši

613

4

ŁUBIN GORCZYCA
LupinenMustard
/ lupin // Senf
vlčí bob

SIARKA
Schwefeldioxid / sulfur / síra

714

5

SOJA
Soy / Soja

13

MIĘCZAKI
Molluscs / Weichtiere

6

MLEKO
Milk / Milch

14

SKORUPIAKI
Crustaceans / Krebstiere

7

ORZECHY WŁOSKIE
Walnuts / Walnüsse

15

CZOSNEK
Garlic / Knoblauch

8

SELER
Celery / Sellerie

tel. +48 75 619 96 00 | w godz: 8:00-22:00;

Szef Kuchni Restauracji Piąta Pora Roku

11 zł

+48 514 467 067 | w godz: 8:00-22:00

Bon Appétit!

13 zł
13 zł

rezerwacje@aparting.pl

15 zł
11 zł
11 zł

NORWESKA
DOLINA
resort DOLINA
NORWESKA
NORWESKA
DOLINA
NORWESKA
DOLINA
ul. Kopernika 9E, 58-580 Szklarska Poręba

13 zł
13 zł

Latte Macchiato Smakowe

15 zł

Irish Coffee

27 zł

Pragniemy poinformować Państwa, że do rachunku zostanie
doliczona kwota serwisu w wysokości 10%.

Zachęcamy
do00
skorzystania
z naszej
oferty
organizacji
uroczystości
Kopernika
9e, 58-580
Kopernika
Szklarska
9e,oPoręba
58-580
Kopernika
Szklarska
9e,
Poręba
58-580
+48
75 619
96
| +48
790
275
402
|wystawieniem
rezerwacje@ndresort.pl
i barmanom,
prosimy
informację
przed
rachunku.Szklarska Poręba
Jeżeli nie chcą Państwo zostawić napiwku obsługującym Was kelnerom

We would like
to inform
you that a 10% service
will be added to the bill. If youzorganizujemy
Z
ogromnym
tel. +48 75specjalnych.
619want
96to tip00
tel.
| w+48
godz:
75 619
8:00-22:00;
96 00 zaangażowaniem
|tel.
wfeegodz:
+48
758:00-22:00;
619 96 00do| not
w godz: 8:00-22:00;
the waiters and bartenders that served you, please inform us about this fact prior to receiving

dla467
Państwa
uroczystość
z |okazji
I Komunii
+48 514
067 | w+48
godz:
5148:00-22:00
467 067
w godz:
+48Chrzcin,
514
8:00-22:00
467 067
| w godz: Świętej,
8:00-22:00
www.norweskadolinaresort.pl

NAPOJE Zimne

the receipt.

Zapraszamy naWodawspólną
podróż
gazowana Cisowianka
(330 ml)

MENU
MENU

12 zł

Latte Macchiato

Woda niegazowana Cisowianka (330 ml)

Sięgając do tradycji odkrywamy na nowo smaki, które odwołują
się do dziedzictwa lokalnych produktów. W naszej kuchni nie
brakuje karkonoskich specjałów: serów, naturalnych miodów
Sięgając do tradycji odkrywamy na nowo smaki, które odwołują
z górskich pasiek, aromatycznych ziół. Nasi Goście mają okazję
się do dziedzictwa lokalnych produktów. W naszej kuchni nie
skosztować potraw, które przygotowane są z produktów od
brakuje karkonoskich specjałów: serów, naturalnych miodów
regionalnych wytwórców. Nie używamy sztucznych przypraw
z górskich pasiek, aromatycznych ziół. Nasi Goście mają okazję
i dodatków.
skosztować potraw, które przygotowane są z produktów od
regionalnych wytwórców. Nie używamy sztucznych przypraw
i dodatków.

Kopernika 9e, 58-580 Szklarska Poręba

NORWESKA DOLINA

zł

2 scoops of vanilla ice cream / whipped cream Herbata Newby (350 ml)
Eis mit Früchten
(English
Breakfast
/ Masala
Chaiodwołują
/ Earl Grey / Jasmine Princess /
Sięgając do tradycji odkrywamy
na
nowo/ Kan-Junga
smaki,
które
Fondant
czekoladowy
Ginger&Lemon/Chamomile/Strawberry&Mango/Roibos Orange)
Chocolate fondant
2 Kugeln Vanilleeis / Schlagsahne
się do dziedzictwa lokalnychEspresso
produktów. W naszej kuchni nie
Schokoladenfondue
6 | 19 zł

411

Zapraszamy na wspólną podróż
pełną pasji i smaku. Smacznego!
Zapraszamy na wspólną podróż
pełną pasjiBon
i smaku.
Smacznego!
Appétit!

Bon Appétit!

32 zł

10

5

Desserts / Nachspeisen

1/2/6/7 |

10

RYBY
GORCZYCA
GORCZYCA
GORCZYCA
Fisch
Senfsamen
/ fish / Ryby
/ mustar / hořčiceSenfsamen / mustar / hořčice Senfsamen / mustar / hořčice

GLUTEN
ORZECHY ZIEMNE
ORZECHY
ZIEMNE
ORZECHY
SIARKA ZIEMNE
SIARKASEZAM
Gluten
/ Gluten / podzemnice
Sesame seeds
/ Sesam
Erdnüsse / groundnuts / podzemnice
Erdnüsse
olejná
/ groundnuts
Erdnüsse
Schwefeldioxid
olejná
/ groundnuts
/ sulfur
/ podzemnice
/ síra Schwefeldioxid
olejná
/ sulfur
/ síra

DESERY

Espressoserów,
Doppio
brakuje karkonoskich specjałów:
1 / 2 / 6 naturalnych
/ 7 | 26 zł miodów
Espresso Macchiato
z górskich
pasiek,zaromatycznych
ziół. Nasi Goście mają okazję
Szarlotka
na ciepło
gałką
Espresso Macchiato Doppio
Deser
Dnia
lodów skosztować
waniliowych
potraw, które przygotowane
są z produktów od
Kawa Dessert
Americano
of the day
Apple pie served hot with a scoop
Kawa
z mlekiemdes
regionalnych
wytwórców. Nie
używamy
sztucznych
przypraw
of vanilla ice
cream
Dessert
Tages
Heißer Apfelstrudel mit Vanilleeis
Capuccino
22 zł
i dodatków.

RYBY
Fisch / fish / Ryby

4

Zapraszamy na wspólną podróż
pełną pasji i smaku. Smacznego!
Lody z owocami
Sernik
Szef Kuchni Restauracji
Piąta
Pora Roku
Cheese
cake
2 gałki lodów waniliowych
/
Käsekuchen
NAPOJE
GORĄCE
bita śmietana
Ice cream served with fruits
1 / 2 / 6 / 7 | 26

310

RYBY
Fisch / fish / Ryby

MENU
MENU

7 zł
7 zł

uroczystości
Ślubnej
(wesele i ślub wrezerwacje@aparting.pl
plenerze). Organizujemy
rezerwacje@aparting.pl
rezerwacje@aparting.pl
również konferencje, eventy i imprezy firmowe.

Szef Kuchni Restauracji Piąta Pora Roku

Sięgając do tradycji odkrywamy na nowo smaki, które odwołują
się do dziedzictwa lokalnych produktów. W naszej kuchni nie
brakuje karkonoskich specjałów: serów, naturalnych miodów
z górskich pasiek, aromatycznych ziół. Nasi Goście mają okazję
skosztować potraw, które przygotowane są z produktów od
Sięgając do tradycji odkrywamy na nowo smaki, które odwołują
regionalnych wytwórców. Nie używamy sztucznych przypraw
się do dziedzictwa lokalnych produktów. W naszej kuchni nie
i dodatków.
brakuje karkonoskich specjałów: serów, naturalnych miodów
z górskich pasiek, aromatycznych ziół. Nasi Goście mają okazję
skosztować potraw, które przygotowane są z produktów od

MENU
SAŁATY

Szanowni Goście,
witamy w restauracji piąta pora roku, gdzie Sięgając
do tradycji, odkrywamy na nowo smaki, które odwołują się
do dziedzictwa lokalnych produktów.
W naszej kuchni nie brakuje karkonoskich specjałów:
serów, naturalnych miodów z górskich pasiek i aromatycznych
ziół. Nasi Goście mają okazję skosztować wspaniałych wędlin
i mięs od regionalnych wytwórców.

MENU

Pragniemy również poinformować Państwa, że do rachunku
zostanie doliczona kwota serwisu w wysokości 10%.
gościom spoza Resortu norweskiej doliny zostaje doliczony
serwis w wysokości 50% wartości rachunku.
Jeżeli nie chcą Państwo zostawić napiwku
obsługującym Was kelnerom i barmanom, prosimy o informację
przed wystawieniem rachunku.

Sięgając do tradycjiSalads
odkrywamy /naSalate
nowo smaki, które odwołują
się do dziedzictwa
lokalnych produktów.
W naszej
kuchni nie
Sałata grecka
z serem feta,
Sałata Cesar
z grillowanym
pomidorem,
ogórkiem,
kurczakiem,
pomidorami,
brakuje
karkonoskich specjałów:
serów, naturalnych
miodów
oliwkami
czarnymi,
czerwoną
parmezanem,
dressingiem
z górskich pasiek, aromatycznych ziół. Nasi Goście mają okazję
cebulą i dresingiem
i grzankami
skosztować
potraw,
które przygotowane
sągrilled
z produktów
od tomato,
Greek salad with
feta cheese, tomato,
cucumber,
Cesar salad with
chicken, cherry
black olives, red onion and dressing
parmesan, dressing and croutons
regionalnych wytwórców. Nie używamy sztucznych przypraw
Griechischer Salat mit Feta, Tomate, Gurke,
Caesar Salat mit gegrillte Hühnchen,
schwarze Oliven, rote Zwiebel und Dressing i dodatków.
Kirschtomate, Parmesan, Dressing und Croutons
6 |

42 zł

1 / 6 / 15 |

ZUPY

Zapraszamy
na/wspólną
Soups
Suppen podróż
pełną pasji i smaku.
Smacznego!
Pomidorowa

Dear Guests,
Welcome to the Piąta Pora Roku Restaurant, where we rediscover the flavors inspired by tradition
and the heritage of local products. There is plenty of the Giant Moutains
specialties that we use in our kitchen: cheeses, natural honey from highland apiaries, aromatic herbs.
Our guests have the opportunity to taste great cold cuts and meats
- carefully prepared by regional suppliers.
We would like to inform you that a 10% service fee will be added to the bill. Guests from outside
the Norwegian Valley Resort will be charged the service in the amount of 50% of the invoice value
If you do not want to tip the waiters and bartenders that served you,
please inform us about this fact prior to receiving the receipt.

Sięgając do tradycji odkrywamy na nowo smaki, które odwołują
Sehr geehrte Gäste,
się
do
dziedzictwa
lokalnych produktów. W naszej kuchni nie
Willkommen im Restaurant Piata Pora Roku, wo wir die Aromen wiederentdecken, die von der Tradition
brakuje
karkonoskich
serów,
naturalnych
miodów
und
dem Erbe
lokaler Produktespecjałów:
inspiriert sind.
Es gibt viele
riesige Bergspezialitäten,
die wir in unserer Küche vervenden, Käse, natürlich Honig aus Hochlandbienenstöcken,
z górskich
aromatycznych
ziół.
Nasi Goście
mająAufschnitt
okazję
aromatischepasiek,
Kräuter. Unsere
Gäste haben die
Moglichkeit,
großartiges
und Fleischpotraw,
zu probieren.
- ängstlich
zubereitet von
Vorräten.
skosztować
które
przygotowane
sąregionalen
z produktów
od
Wir
möchten Sie darüber
informieren,
dassużywamy
die Ihres Vaters
zu einer Servicegebühr
regionalnych
wytwórców.
Nie
sztucznych
przypraw10%
auf die Rechnung aufgenommen wird. Gästen außerhalb des Norwegian Valley Resorts
dodatków.
wird Gebührservice in der Höhe von 50 %i des
Rechnungswertes berechnet. Wenn Sie den Kellnern

46 zł

Chłodnik

Soup with cream served cold
Suppe mit Sahne kalt serviert

26 zł

1/2/8 |

Appetizers / Vorspeisen

pełną pasji i smaku. Smacznego!
Carpaccio z pieczonego buraka
z ricottą i pesto bazyliowym

Śledź po norwesku
z oliwą sosnową i konfiturą
Roasted beetroot carpaccio with ricotta cheese
z czerwonej cebuli
Bon Appétit!

and basil pesto
Herring in Norwegian style with pine oil / red
Carpaccio aus gebackene
Rote
Beete mit
Ricotta- onion
Szef
Kuchni
Restauracji
Piątajam)
Pora Roku
käse und Basilikum Pesto
Norwegische Hering (Hering/Kieferöl/Rote Zwiebel Marmelade)

6/7 |

32 zł

1/3 |

Tapas – przysmak Wikinga
Szynka dojrzewająca /
marynowana feta / mini papryczki /mix oliwek / chorizo / dipy
Tapas - a Viking delicacy Maturing ham /
marinated feta / mini peppers / olive mix /
chorizo / dips
Tapas-Wikinger Delikatesse Reifender Schinken/
Eingelegter Feta/ Mini-Paprika/ Olivenmischung/
Chorizo/Dips

1 / 4 / 6 / 7 /10 |

52 zł

36 zł

Tatar wołowy wołowina /
ogórek kiszony / cebulka /
kapary / marynowany
prawdziwek /sardynka /
żółtko przepiórcze na życzenie)
Beef tartare (beef / pickled cucumber / onion /
capers / marinated boletus / sardine / optional
quail egg yolk)
Rindertatar (Rindfleisch/ Saure Gurken/ Zwiebel/
Kapern/marinierter Steinpilz/ Sardine/
(Wachteleigelb auf Anfrage)

1/2/3/6 |

58 zł

flour dishes / Teiggerichte
Ravioli ze szpinakiem
i serem Brunost – narodowy ser
norweski (15 szt.)
Ravioli with spinach and Brunost cheese
Spinatravioli mit Brunostkäse

1/ 2/ 6 / 7 |

63 zł

Pierogi z kapustą i grzybami
z cebulką (6 szt.)

Dumplings with cabbage and mushrooms
served with fried onion (6 pcs)
Knödel mit Sauerkraut, Pilzen und Zwiebel (6 Stk.)

1/2 |

42 zł

Pierogi ukraińskie
Mix pierogów z okrasą (po 3 szt.:
z mięsem, z kapustą i grzybami, ukraińz cebulką (6 szt.)
Sięgając do tradycji odkrywamy Ukrainian
na nowodumpling
smaki,served
którewith
odwołują
skie)
fried onion

Mix of dumplings with lard (for 3 pcs: with meat,
(6 pcs with potatoes
and cottage
cheese)
się do dziedzictwa lokalnych produktów.
W naszej
kuchni
nie
with cabbage and mushrooms, ukrainian dumUkrainische Piroggen mit Zwiebel (6 Stk.mit Karpling)
brakuje karkonoskich specjałów:
serów,
naturalnych miodów
toffeln
und Zwiebel)
Knödelmischung mit Schmalz (vor 3 Stk.: mit
z górskich
aromatycznych
1 /ziół.
2 / Nasi
6 | Goście
42 zł mają okazję
Hackfleisch, mit
Sauerkrautpasiek,
und Pilzen,
Ukrainische Piroggen)skosztować potraw, które przygotowane są z produktów od

Pierogi z mięsem z okrasą (6 szt.)
1 / 2 / 6 |regionalnych
46 zł
wytwórców. Nie używamy
sztucznych
przypraw
Dumplings with
meat served
with lard (6 pcs)
Knödel mit Hackfleisch (6 Stk.)
i dodatków.

1/2 |

z domowym makaronem

42 zł

Tomato soup with poured dumplings
Tomatensuppe mit Hausgemachte Nudeln

Bon Appétit!

1 / 6 / 8 | 26 zł
Kuchni Restauracji Piąta Pora Roku
Rosół z domowymSzef
makaronem
Sięgając
do tradycji
odkrywamy na
nowodnia
smaki, które odwołują
Chicken broth
with homemade
noodles
Zupa
Hausgemachte
mit Nudeln
sięHühnersuppe
do dziedzictwa
lokalnych

The soup ofW
thenaszej
day
produktów.
kuchni nie
Tagessuppe
1 / 2 / 8 brakuje
| 26 złkarkonoskich specjałów: serów, naturalnych miodów
26 zł
z górskich
pasiek, aromatycznych ziół. Nasi Goście mają okazję
Waza rosołu
z domowym
makaronem
(dla 4 osób)
skosztować
potraw, które przygotowane są z produktów od
Vase of chicken soup with homemade noodles
(for 4 people)regionalnych wytwórców. Nie używamy sztucznych przypraw
Hausgemachte Hühnersuppe mit Nudeln
i dodatków.
(für 4 Personen)

1/2/8|

80 zł

und Barkeeper, die Ihnen gedient haben, kein Trinkgeld geben möchten, informieren Sie uns daeüber,
bevor Sie die Quittung erhalten.

PRZYSTAWKI
Zapraszamy
na wspólną podróż

DANIA MĄCZNE

Zapraszamy
na wspólną podróż
PIZZA
pełną pasji i smaku. Smacznego!
Margherita (30 cm)
Sos pomidorowy /
mozzarella / mix ziół

+ sałatka i frytki

Baked Norwegian trout with salad and fries
Gebackene Norwegische Forelle mit Salat
und Pommes

68 zł

Chicken breast (sous vide or grilled) with boiled
potatoes and boiled vegetables
Hähnchenbrust (Sous vide oder gegrillte) mit
Salzkartoffeln und gedünstetes Gemüse

1/6/7 |

58 zł

Tradycyjny kotlet schabowy
z kością, ziemniaki z wody
i zasmażana kapusta

Traditional pork chop with bone, boiled potatoes
and fried cabbage
Traditionelles Schweinekotelett mit Knochen,
Salzkartoffeln und gebratener Kohl

1 / 2 / 15 |

63 zł

Margherita (40 cm)
Sos pomidorowy /
mozzarella / mix ziół

papryka
Pepper / Pfeffer
pomidorki koktajlowe
Cherry tomatoes / Cocktailtomaten

Placki po karkonosku
z gulaszem wieprzowym
i kwaśną śmietaną

oliwki
Olives / Oliven /

pork stew and sour cream

1/6 |

Sosy do pizzy 3 pln

Szef Kuchni RestauracjiRiesenberger
Piąta PoraKartoffelpuffer
Roku

Pierś z kurczaka (Sous vide
lub grillowana), gotowane
ziemniaczki i warzywa z wody

25 zł

Margherita
Tomato sauce / mozzarella cheese /
mixed herbs
Margherita
Tomatensauce / Mozzarella / Kräutermischung

Bon Appétit!
Potato pancakes in the Giant Mountains style,

3 / 15 |

Bon Appétit!

dodatkowa mozzarella
Additional mozzarella / extra Mozzarella
Margherita
Szef/ Kuchni Restauracji
Piąta Pora Roku
Tomato sauce / mozzarella cheese
ananas
mixed herbs
Pineapple / Ananas
Margherita
pieczarka
Tomatensauce / Mozzarella / Kräutermischung
Champignon / Champignon

1/6 |

DANIAnaGłówne
Zapraszamy
wspólną podróż
Main dishes / Hauptgerichte
pełną pasji i smaku. Smacznego!
Norweski pieczony pstrąg

ser pleśniowy
Blue cheese / Schimmelkäse

Schweinegulasch / Reibekuchen / Saure Sahne

1 / 2 / 6 / 15 |

46 zł

czarna soczewica z
grillowanymi warzywami
i rukolą vege

Black lentils with grilled vegetables and arugula
(vege)
Schwarze Linsen mit gegrilltem Gemüse
und Rucola (vege)

45 zł

35 zł

Skomponuj własną pizzę!

cebula
Onion / Zwiebel

Pizza sauces
Pizzasaucen

Compose your own pizza!
Komponieren Sie Ihre Pizza!

pomidorowy
Tomato / Tomatensoße

Składniki do wyboru

czosnkowy
Garlic / Knoblauchsoße

Select the ingredients
Zutaten zur Wahl

Dodatki do pizzy
Pizza toppings
Pizzebeiläge
30 cm 4 PLN / 40 cm 6 PLN:
szynka
Ham / Schinken
boczek
Bacon / Speck
salami
Salami / Salám

słodko-kwaśny
Sweet and sour / Süß-saure Soße
ketchup
Sauce - ketchup

