ROOM SERVICE
DZIENNY 12:00–22:00
Zupa krem z czerwonej soczewicy z papryką, oliwą z wędzonej papryki
i pomidorami podsuszanymi oraz z kolendrą

25 PLN

Zupa rybna z warzywami, kwaśną śmietaną i koperkiem

27 PLN

Potrawka z krewetek z chorizo i szpinakiem na białym winie
z parmezanem i pieczywem ziołowym

49 PLN

Sałatka z pieczonych buraków z serem Gruyer, jabłkiem i dresingiem
balsamicznym

29 PLN

Deska włoskich specjałów: wędliny i sery dojrzewające, oliwki, focaccia

69 PLN

Pizza Prosciutto Crudo

37 PLN

Pizza Quattro Formaggi

37 PLN

Burger wołowy: pomidor, piklowana czerwona cebula, ogórek
konserwowy, sałata rzymska, ser Tallegio, frytki, grzybowy ketchup

49 PLN

Pieczony łosoś z komosą ryżową, Grana Padano, sosem Grenoble
i rukolą

54 PLN

Tarta kasztanowa z kremem kasztanowym, żelką pomarańczowo-winną,
konfiturą z gruszki i imbiru

25 PLN

Ciasto marchewkowe z orzechami włoskimi i kremowym serkiem Philly

24 PLN

DLA DZIECI 12:00–22:00
Rosół z makaronem, marchewką i pietruszką

21 PLN

Bolognese z makaronem garganelli

27 PLN

Pizza Margherita

23 PLN

Pizza z szynką i pieczarkami

25 PLN

Kurczak w panierce kukurydzianej, frytki, colesław

27 PLN

NOCNY 22:00–7:00
Zupa krem z czerwonej soczewicy z papryką, oliwą z wędzonej papryki
i pomidorami podsuszanymi oraz z kolendrą

25 PLN

Club Sandwich: pieczywo tostowe, kurczak, bekon, jajko, pomidor,
sałata rzymska, majonez

35 PLN

Ciasto marchewkowe z orzechami włoskimi i kremowym serkiem Philly

24 PLN

danie wegańskie

danie wegetariańskie

ZAMÓW DO POKOJU
Serdecznie zapraszamy do składania zamówień
telefonicznie pod numerem wewn.: 905
lub wybierając przycisk: RESTAURACJA
Po 22.00 prosimy dzwonić do Recepcji

MENU
Opłata serwisowa: 40 PLN.
Czas oczekiwania na zamówienie: do 50 minut.

R O O M S E RV I C E
DAY

12:00 p.m. – 10:00 p.m.

Red lentil cream soup with paprika, smoked pepper oil, dried tomatoes
and cilantro leaves

25 PLN

Fish soup with vegetables, sour cream and dill

27 PLN

Shrimp stew with chorizo and spinach on white wine with Parmesan
cheese and herb bread

49 PLN

Baked beetroot salad with Gruyer cheese, apple and balsamic dressing
Italian specialties board: cold cuts and ripening cheese, olives, focaccia

29 PLN
69 PLN

Pizza Prosciutto Crudo

37 PLN

Pizza Quattro Formaggi

37 PLN

Beef burger: tomato, pickled red onion, pickled cucumber, romaine lettuce,
Tallegio cheese, fries, mushroom ketchup

49 PLN

Baked salmon with quinoa, Grana Padano, Grenoble sauce and arugula

54 PLN

Chestnut tart with chestnut cream, orange-wine jelly, pear and ginger jam

25 PLN

Carrot cake with walnuts and creamy Philly cheese

24 PLN

CHILDREN’S MENU 12:00 p.m. – 10:00 p.m.
Chicken broth with noodles, carrot and parsley

21 PLN

Bolognese with garganelli pasta

27 PLN

Margherita pizza

23 PLN

Pizza with ham and mushrooms

25 PLN

Cornflake-crusted chicken, fries, coleslaw

27 PLN

NIGHT

10:00 p.m. – 7:00 a.m.

Red lentil cream soup with paprika, smoked pepper oil, dried tomatoes
and cilantro leaves

25 PLN

Club Sandwich: toasted bread, chicken, bacon, egg, tomato, Romaine
lettuce, mayonnaise

35 PLN

Carrot cake with walnuts and creamy Philly cheese

24 PLN

vegan dish

vegetarian dish

MENU

ROOM SERVICE
You are kindly asked to place orders by calling
internal: 905
or by pressing the RESTAURANT button
After 10:00 p.m., please call the Reception

Service charge: 40 PLN.
The waiting time for the order takes up to 50 minutes.

