Restauracja Hotelu Nawigator

PRZYSTAWKI / APPETIZERS

danie
regionalne

Smalec ze skwarkami i ogórkiem kiszonym
Lard with pork scratchings served with marinated cucumber

200g

9 zł

Grillowany ser wędzony z żurawiną
Grilled local cheese with cranberry jam

150g

14 zł

Sałatka grecka
sałata lodowa, ser feta, papryka, pomidor, ogórek, czarne oliwki, czerwona cebula
Greek salad: ceberg lettuce, Feta cheese, pepper, tomato,
cucumber, black olives, red onion

220g

16 zł

Mozzarella z pomidorami
Mozzarella with tomatoes

150g 12 zł

Sałatka zimowa
sałata, rzodkiewka, pomidor, świeży ogórek, sos winegret
Winter salad: salad, radish, tomato, fresh cucumber, vinaigrette sauce

220g 15 zł

Sałatka z łososiem wędzonym
wędzony filet z łososia, sałata lodowa, rzodkiewka, feta, koper,
szczypior, sos musztardowo - miodowy
Salad with smoked salmon: smoked salmon fillet, iceberg lettuce,
radish, feta, dill, chives, mustard and honey sauce

220g

18 zł

Carpaccio
szynka dojrzewająca, gruszka, winogrona, sos balsamiczny
Ripening ham, pear, grapes, balsamic sauce

220g

16 zł

Krem pomidorowy
Tomato cream soup

350g

12 zł

Rosół z kołdunami lub makaronem
Chicken broth with noodles

350g

12 zł

Żurek z jajkiem i kiełbasą
Traditional Polish sour soup served with boiled eggs and sausages

350g

14 zł

Barszcz z uszkami
Red beetroot soup with mushroom dumplings

350g

12 zł

Krem jarzynowy z cukini i papryki
Vegetable cream

350g

14 zł

Kwaśnica
Sour Soup

350g

12 zł

ZUPY / SOUPS

danie
regionalne
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DANIA GŁÓWNE / MAIN COURSES

specjalność
Szefa Kuchni

danie
regionalne

Panierowany filet z kurczaka
Breadcrumbed chicken fillet

150g

16 zł

Kieszeń drobiowa nadziewana musem szpinakowym z sosem pomarańczowym
Chicken breast stuffed with spinach mousse with orange sauce

150g

18 zł

Kotlet schabowy w cieście
Pork chop in dough

150g

16 zł

Kotlet schabowy z jajkiem sadzonym
Veal chop with fried egg on top

200g

18 zł

Schab pieczony w sosie własnym ze śliwką
Baked pork chop in own sauce with plum

150g

18 zł

Żeberka duszone w sosie cebulowym
Ribs stewed in onion sauce

150g

16 zł

Karczek pieczony w sosie z czosnku niedźwiedziego
Pork neck with bear’s garlic sauce

150g

16 zł

Wołowa sztuka mięsa w sosie musztardowo chrzanowym
Beef meat in mustard horseradish sauce

150g

22 zł

Gołąbki z sosem pomidorowym
Traditional Polish dish: cabbage stuffed with minced pork meat
and rice served with tomato sauce

300g

16 zł

300-400g

24 zł

Spaghetti z sosem bolońskim
Spaghetti bolognese

350g

20 zł

Pierogi ruskie
Polish dumplings filled with potatoes and cottage cheese served with butter and onion

300g

15 zł

Pierogi z mięsem
Polish dumplings filled with pork meat served with butter and onion

300g

17 zł

Pierogi ze szpinakiem
Polish dumplings filled with spinach served with butter and onion

300g

17 zł

Makaron tagliatelle ze szpinakiem
Tagliatelle with spinach

350g

18 zł

Makaron penne z sosem pomidorowo bazyliowym
Penne with tomato and basil sauce

350g

16 zł

Naleśniki
do wyboru: z serem, szpinakiem, Nutellą lub owocami
Pancakes to choose: with sweet white cheese, spinach, Nutella or fruits

250g

14 zł

Racuszki z jabłkami
Pancakes with apples

200g

12 zł

Pstrąg smażony
Fried trout
DANIA MĄCZNE / MAIN COURSES
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DODATKI / SIDE DISHES
Ziemniaki pieczone
Roasted potatoes

150g

6 zł

Frytki
French fries

150g

6 zł

Ryż na sypko
Rice

150g

6 zł

Surówka z marchwi i jabłka
Carrot salad with apples

200g

7 zł

Buraczki z chrzanem
Beetroots with horseradish

150g

6 zł

200g

8 zł

Mizeria ze śmietaną
Cucumber with fresh cream

150g

6 zł

Sałata lodowa ze śmietaną
Iceberg lettuce with cream

150g

6 zł

Sałatka z pomidorów i czerwonej cebuli z oliwą z oliwek
Tomatoe salad served with red onions and olive oil

150g

6 zł

Bukiet warzyw gotowanych: brokuły, kalafior, marchew
Boiled vegetables: broccoli, cauliflower, carrots

Ketchup, musztarda, chrzan
Ketchup, mustard, horseradish

2 zł

Pieczywo, masło
Bread, butter

2 zł
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DESERY / DESSERTS
Lody z owocami i bitą śmietaną
Ice cream with fruits and whipped cream

150g

12 zł

Szarlotka
Homemade apple cake

150g

12 zł

Ciasto czekoladowe z bitą śmietaną
Homemade chocolate cake with whipped cream

150g

14 zł

Sałatka owocowa z sosem malinowym
Fruit salad with raspberry sauce

150g

12 zł

Tarta jabłkowa z gałką lodów waniliowych
Apple tart with vanilla ice cream

150g

16 zł

Ciasto dnia
Cake of the day

150g

12 zł

200g

10 zł

Nuggetsy z kurczaka podane z frytkami oraz surówką z marchwii i jabłka
Chicken nuggets served with french fries, carrots and apples salad

250g

15 zł

Mielone kotleciki drobiowe podane z frytkami i surówką
Minced chicken chops served with french fries and salad

250g

15 zł

Menu dziecięce / Kids menu
Złocisty rosołek z makaronem
Chicken broth with noodles

Frytki z ketchupem / majonezem / serem
French fries with ketchup / mayonnaise / cheese

150g

7 zł

Pierożki z serem na słodko (6 szt)
Dumplings wih sweet curd cheese (6 items)

150g

9 zł

Pierożki z jagodami i bitą śmietaną (6 szt)
Dumplings with blueberry and whipped cream (6 items)

150g

10 zł

