KARTA MENU

Serdecznie witamy w Hotelu Belweder*****
Pierwszych Gości Hotel przyjął w 2001 roku. Od tej pory kojarzy się z gościnnością,
elegancją i wysokim standardem usług.
Hotel jest przepięknie usytuowany wśród gór i lasów w samym sercu Beskidów, na
wysokości 500 m.n.p.m. Z okien hotelowych pokoi roztacza się wspaniały widok na
Ustroń z majestatycznie królującym nad nim szczytem Czantorii.
Mamy nadzieję, że dzięki niezapomnianej atmosferze Hotelu Belweder i wyjątkowej
trosce o Gości, dołączą Państwo do grona naszych stałych bywalców.
Życzymy Państwu miłych wrażeń i udanego wypoczynku. Jesteśmy przekonani, że
malownicze pejzaże widoczne z okien i tarasów Hotelu pozostaną na długo w Państwa
pamięci.
Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom informujemy, iż nasze produkty kulinarne
możemy przygotować z ograniczoną ilością soli, innych ostrych przypraw, cholesterolu i
cukru oraz według Państwa indywidualnych preferencji dietetycznych. Prosimy
o przedstawianie życzeń w tym zakresie.

Cordial welcome to the Hotel Belweder*****
The Hotel welcomed the ﬁrst guests in the year 2001. Since then it has been associated
with hospitality, elegance and high standard of services.
The Hotel is beautifully situated on a slope of a mountain and surrounded by forests in
the heart of Beskidy mountains, on the altitude of 500 m above the sea level.
Hotel windows offer great view on the town of Ustroń and the mount of Czantoria
majestically reigning over it.
We hope that because of the unforgettable atmosphere created by our personnel and
our exceptional care for our Guests, you will join to our habitual guests.
We wish you wonderful impressions and marvelous rest. May views from the hotel
windows and terraces and garden walking will stay in your memory for a long time.
In order to meet Your needs we inform that we can prepare our culinary products with
limited amounts of salt, spices, cholesterol and sugar, and according to your individual
dietetic preferences. We encourage you to present your preferences related to that
issue.

PRZYSTAWKI ZIMNE
COLD STARTERS
Marynowany matias / burak / jabłko / cebula / granat
majonez szczypiorkowy

22,00 PLN
100/150g

Marinated matias / beetroot / apple / onion / pomegranate /chives mayonnaise

Tatar wołowy / kapary / oliwki / mus z podgrzybków /
chips chlebowy

59,00 PLN
140/10/10g

Beef tartare / capers / olives / boletus mousse / bread chips

PRZYSTAWKI CIEPŁE
HOT STARTERS

Policzki wołowe duszone w ciemnym piwie / puree
z bobu / piklowana cebula

42,00 PLN
50/20/15g

Beef cheeks stewed in dark beer / pureefrom broad beans / pickled onion

Smażone przegrzebki / ryż jaśminowy / kurka / koper
włoski
Fried scallops / jasmine rice / chanterelles / dillItalian
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59,00 PLN
100/220g

ZUPY
SOUPS
Krem z dyni / pesto z suszonych pomidorów /
crème fraiche

25,00 PLN
250g

Pumpkin cream / sun-dried tomato pesto /crème fraiche

Żur na domowym zakwasie / biała kiełbasa / borowik

29,00 PLN
250/100g

Sour rye soup on homemade sourdough / white sausage / boletus

RYBY
FISH

Pstrąg potokowy pieczony / bataty / salsa
z pomidorów / chilli

55,00 PLN
300/100g

Roasted brown trout / sweet potatoes / salsafrom tomatoes / chilli

Łosoś / ziołowa kruszonka / cytrusowy kuskus /
dip gribiche
Salmon / herbal crumble / citrus couscous /gribiche dip
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59,00 PLN
200/50/100g

DANIA GŁÓWNE
MAIN DISHES
Mix pierogów: bryndza i rozmaryn / kaczka
i pomarańcza / kasza gryczana i grzyby leśne

49,00 PLN
9szt/40g

Dumplings mix: sheep cheese and rosemary / duckand orange / buckwheat
and forest mushrooms

Polędwiczka wieprzowa wolno pieczona/ puree z selera 59,00 PLN
i gruszki/ boczniak/ burak glazurowany/ sos tasmański 200/150/50/30g
Slow roast pork tenderloin / celery pureeand pears / oyster mushroom /
glazed beetroot / Tasmanian sauce

Rolada wołowa / kapusta czerwona / śliwka wędzona /
kulki ziemniaczane / sos demi glace

75,00 PLN
150/50/80/50g

Beef roulade / red cabbage / cherry vodka / potato balls / demi glace sauce

Antrykot wołowy / leczo warzywne / sos
z czerwonego wina
Beef entrecote / vegetable treatment / saucewith red wine
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85,00 PLN
250/150/50g

MAKARONY
PASTA
Tagliatelle / orzechy włoskie / szpinak / gorgonzola

39,00 PLN
250g

Tagliatelle / walnuts / spinach / gorgonzola

Tagliolini nero / pasta truﬂowa / rukola / parmezan

45,00 PLN
250g

Tagliolini nero / trufﬂe paste / arugula / Parmesan

Gnocchi / sos alfredo / grillowany kurczak / boczniak

29,00 PLN
250g

Gnocchi / alfredo sauce / grilled chicken / oyster mushroom

DANIA KLUBOWE
CLUB MEALS

Burger wegański / pomidor / ogórek / cebula /
sałata / frytki stekowe

39,00 PLN
250/120g

Vegan burger / tomato / cucumber / onion / lettuce / steak fries

Burger wołowy / krążki cebulowe / frytki stekowe /
relish paprykowy
Beef burger / onion rings / steak fries / paprika relish
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55,00 PLN
250/100/60/50g

SAŁATKI
SALADS
Sałata / wędzony twaróg / orzechy pekan / szpinak /
pomarańcza

39,00 PLN
190g

Lettuce / smoked cottage cheese / pecans / spinach /orange

Sałata / kurczak / ziołowa grzanka / chips z boczku /
sos cezar

42,00 PLN
250g

Lettuce / chicken / herbal toast / bacon chips /Caesar sauce

DESERY
DESSERTS

Fondant czekoladowy / puree z pigwy / lody

25,00 PLN
150g

Chocolate fondant / quince puree / ice cream

Szarlotka / gorący sos karmelowy

25,00 PLN
150g

Apple pie / hot caramel sauce

Beza / krem kawowy / orzechy pekan w miodzie / ﬁga

28,00 PLN
280g

Meringue / coffee cream / pecans in honey / ﬁg
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MENU DLA DZIECI
KID’S MENU
Rosół z wesołym makaronikiem

13,00 PLN
250g/50g

Chicken soup with happy noodles

Zupa pomidorowa z ryżem lub wesołym makaronikiem

13,00 PLN
250g/50g

Tomato soup with rice or a happy noodles

Panierowane polędwiczki z kurczaka z frytkami
i surówką z marchwi

19,00 PLN
170g/75/100g

Breaded chicken tenderloin with friesand carrot salad

Panierowane paluszki z dorsza z frytkami

26,00 PLN
1000g/100g

Breaded cod sticks with french fries

Klopsiki w sosie śmietanowym lub mięsnym,
z ziemniakami puree

20,00 PLN
200g/50g/100g

Meatballs in cream sauceor meat, with mashed potatoes

Spaghetti bolognese z serem

21,00 PLN
300g

Spaghetti bolognese with cheese

Tosty z szynką i serem

12,00 PLN
140g

Ham and cheese toasts

Pierogi z jabłkiem z sosem ze słodkiej śmietany

14,00 PLN
250g/50g

Dumplings with apple with saucefrom sweet cream
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NOCNY ROOM SERVICE 22:00-06:00
NIGHT ROOM SERVICE
Żur na domowym zakwasie / biała kiełbasa / borowik

29,00 PLN
250/100g

Sour rye soup on homemade sourdough / white sausage / boletus

Półmisek wędlin, serów oraz warzyw, masło, pieczywo

42,00 PLN

120g/150g/100g/30g/150g
Selestion of cold-cuts and cheese, vegetables, butter and bread
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ALERGENY
ALLERGENS
ZAWIERA ALERGEN
CONTAIN ALLERGEN
ES ENTHÄLT DAS ALLERGEN

ZBOŻA / GLUTEN

SKORUPIAKI

CEREALS / GLUTEN
GETREIDE / GLUTEN

CRUSTACEANS
KRUSTENTIERE

JAJA

RYBY

EGGS
EIER

FISHES
FISCHE

ORZESZKI ZIEMNE

SOJA

PEANUTS
ERDNÜSSE

SOY
SOJA

MLEKO / LAKTOZA

ORZECHY

MILK / LACTOSE
MILCH / LAKTOSE

NUTS
NÜSSE

SELER

GORCZYCA

CELERY
SELLERIE

CHARLOCK
SENFKORN

SEZAM

ŁUBIN

SESAME
SESAM

LUPINE
LUPINE

SIARCZANY

MIĘCZAKI

SULFUR
SULFATE

MOLLUSCS
MOLLUSKEN

Pełna lista składników poszczególnych dań, zawierających się w nich alergenów oraz składników złożonych
dostępne są do wglądu u obsługi restauracji.
A complete list of ingredients for each dish, including allergens and ingredients of the compound component are available for insight at the
restaurant service.
.
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