MENU

Restauracja czynna od godz.: 13:00 do godz.: 23:00
Zamówienia przyjmowane są do godz.: 22:00

Obsługa naszych Gości nie jest doliczana do rachunku.
Ceny zawierają podatek VAT.
Alkohol szkodzi zdrowiu.
Zgodnie z dyrektywą UE nr 1169 /2011 o alergenach informujemy, że w naszych potrawach
występują: jajka, mleko, gluten, ryby (łosoś, tuńczyk), orzechy, dwutlenek siarki i siarczyny
(wino, suszone owoce, ocet).

Service of our guests is not included in the bill.
Prices inclusive of VAT.
Drinking alcohol is harmful to your health.
According to the Regulation (EU) No 1169/2011 on the provision of food information to
consumers, that includes information on allergens, we hereby inform you that our dishes may
contain: eggs, milk, gluten, fish (salmon, tuna), nuts, sulphur dioxide and sulphites (wine, dried
fruit, vinegar).

Gluten
		 Seler / celery and celeriac
		 Jaja / eggs
		 Mleko z laktozą / milk with lactose
		 Skorupiaki / shellfish
		 Owoce morza / seafood
		 Sezam / sesame
		 Grzyby / mushrooms
		 Orzechy / nuts
		 Soja / soya
		 Ostre / hot spices
		 Vege / vegan

PRZYSTAWKI ZIMNE / COLD APPETIZERS
WĘDZONY PÓŁGĘSEK / SMOKED HALF-GOOSE

29,00 zł

Wędzona pierś z gęsi, galaretka z malin, gruszka kompresowana, coulis malinowe
Smoked goose breast, raspberry jelly, compressed pear, raspberry coulis

MATIAS MARYNOWANY / MARINATED HERRING À LA MATIAS

22,00 zł

Kawałki marynowanego śledzia, purée z pieczonego jabłka,
piklowana cebula, ziemniaki, olej z pora
Marinated herring pieces, purée of baked apple, pickled onion, potatoes, leek oil

PRZYSTAWKI GORĄCE / HOT APPETIZERS
PIEROGI Z KACZKĄ / PIEROGI (FILLED DUMPLINGS) WITH DUCK

32,00 zł

Sześć pierogów z farszem z piersi kaczej, tymianek, kurki, pasternak, sos grzybowy
Six filled dumplings with duck breast stuffing, thyme, chanterelles, parsnip,
mushroom sauce

KREWETKI TYGRYSIE / TIGER PRAWNS
Smażone krewetki, pietruszka, czosnek, grzyby shimeji, jadalna ziemia
Fried tiger prawns, parsley, garlic, shimeji mushrooms, edible soil

40,00 zł

ZUPY / SOUPS
KREM RAKOWY / CRAYFISH CRÈME

22,00 zł

Aromatyczny krem rakowy, szafran, szyjki rakowe, koperek
Fragrant crayfish crème, saffron, crayfish tails, dill

KREM Z DYNI / PUMPKIN CRÈME

12,00 zł

Kremowa zupa z dyni, ser Bursztyn, olej z pestek dyni
Creamy pumpkin soup, amber-coloured Bursztyn cheese, pumpkin seed oil

FLAKI WIEPRZOWE / PORK TRIPE SOUP

18,00 zł

Flaki wieprzowe gotowane z pomidorami, imbir, parmezan
Pork tripe soup cocked with tomatoes, ginger, parmesan

BULION GRZYBOWY / WILD MUSHROOM BOUILLON
Wywar z trzech rodzajów grzybów, kluseczki kładzione, pietruszka
Broth made from three types of wild mushrooms, soup dumplings, parsley

16,00 zł

DANIA GŁÓWNE / MAIN COURSES
WIEPRZOWINA ZŁOTNICKA / POLISH ZŁOTNICKA PORK

49,00 zł

Karkówka i schab ze świni złotnickiej, kopytka, kurki,
purée z groszku, konfitura z cebuli, sos z czerwonego wina
Pork shoulder from Polish Złotnicka pigs, traditional potato dumplings,
chanterelle mushrooms, mushy peas, onion confit, red wine sauce

KURCZAK KUKURYDZIANY / CORN-FED CHICKEN

45,00 zł

Filet z kurczaka kukurydzianego, pieczona brukiew,
purée ziemniaczane, czosnek, brukselka, demi glace
Corn-fed chicken breast, roasted turnip, potato purée, garlic,
Brussels sprouts, demi-glace

BURGER WOŁOWY / BEEF BURGER

39,00 zł

Klasyczny burger z wołowiny, pieczona papryka, sałata, cebula,
pomidor, sos Sriracha, frytki
Classic beef burger, roast pepper, lettuce, onion, tomato, Sriracha sauce, chips

NEW YORK STEAK / NEW YORK STEAK
Stek z rostbefu, sos z zielonym pieprzem, grillowane warzywa,
ziemniak pieczony, twarożek ziołowy
Short loin steak, sauce with green pepper, grilled vegetables, roasted potato,
herb cottage cheese

66,00 zł

KACZKA PIECZONA / ROASTED DUCK

55,00 zł

Pół kaczki upieczonej z jabłkami, cebulą i majerankiem, modra kapusta,
poznańskie pyzy
Half of roasted duck with apples, onion and marjoram, red cabbage,
Poznań-style pyzy (Poznań-style yeast-based dumplings)

ROLADA WOŁOWA / BEEF ROULADE

43,00 zł

Zraz zawijany z boczkiem i ogórkiem, buraczki zasmażane, poznańskie pyzy
Slice of beef rolled with pork belly and pickle, fried beetroots, Poznań-style pyzy
(Poznań-style yeast-based dumplings)

POLĘDWICA Z TUŃCZYKA / TUNA FILLET

60,00 zł

Stek z tuńczyka, sezam, chili, pieczone ziemniaki, czosnek, pomidor cherry, białe wino
Tuna fillet steak, sesame, chili, roasted potatoes, garlic, cherry tomatoes, white wine

HALIBUT SMAŻONY / FRIED HALIBUT
Smażony halibut (dzwonko), pikantne ratatouille, frytki, sos tatarski
Fried halibut ( steak), spicy ratatouille, chips, tartare sauce

54,00 zł

PASTY / RISOTTO
MAKARON UDON / UDON NOODLES

28,00 zł

Makaron z manioku, papryka, pak choi, kurczak, olej sezamowy, sos sojowy, chili
Cassava flour noodles, peppers, bok choi, chicken, sesame oil, soy sauce, chili

PĘCZAK SMAŻONY / FRIED PEARL BARLEY

25,00

Pęczak smażony, świeży szpinak, pomidory suszone, ser feta,
chili, olej z wędzonych warzyw
Fried pearl barley, fresh spinach, dried tomatoes, feta cheese, chili,
smoked vegetable oil

STIR-FRY Z WIEPRZOWINĄ / STIR-FRY WITH PORK

30,00 zł

Ryż smażony, polędwiczka wieprzowa, orzechy ziemne, brokuły,
papryka, kukurydza, groszek cukrowy, szczypior, kolendra
Fired rice, pork tenderloin, peanuts, broccoli, peppers, corn,
sweet peas, chives, cilantro

RISOTTO Z GRZYBAMI / RISOTTO WITH WILD MUSHROOMS
Gotowany ryż arborio, białe wino, kurki, boczniaki, parmezan, oliwa truflowa
Arborio rice, white wine, chanterelle mushrooms, oyster mushrooms,
parmesan cheese, truffle oil

34,00 zł

SAŁATY / SALADS
SAŁATA Z GRILLOWANYM KURCZAKIEM

35,00 zł

/ SALAD WITH GRILLED CHICKEN
Świeże sałaty, grillowana pierś z kurczaka, pomidory suszone, parmezan,
oliwki, słonecznik, vinaigrette bazyliowy
Fresh lettuces, grilled chicken breast, dried tomatoes, parmesan cheese,
olives, sunflower seeds, basil vinaigrette

SAŁATKA Z BATATÓW I AVOCADO

27,00 zł

/ SWEET POTATO AND AVOCADO SALAD
Pieczone bataty, avocado, rucola, granat, orzechy włoskie,
vinaigrette pomarańczowy
Baked sweet potatoes, avocado, rucola, pomegranate, walnuts,
orange vinaigrette

DESERY / DESSERTS
PRAWDZIWE LODY / REAL ICE-CREAM

16,00 zł

Trzy gałki tradycyjnych lodów, coulis brzoskwiniowe, chrupiący wafel
Three scoops of traditional ice-cream, peach coulis, crunchy waffle-cake

TARTA ORZECHOWA / NUT TARTE
Tarta z kremem pomarańczowym, orzechy włoskie, krem Chantilly,
puder fiołkowy
Tarte with orange crème, walnuts, crème Chantilly, violet powder

19,00 zł

ASSIETTE Z CZEKOLADY / CHOCOLATE ASSIETTE

20,00 zł

Krem czekoladowy z pomarańczami, kula czekoladowa,
lody z białej czekolady, petit beurre
Chocolate crème with oranges, chocolate ball,
white chocolate ice cream, petit beurre

CRUMBLE Z LEŚNYMI OWOCAMI / CRUMBLE WITH FOREST BERRIES

18,00 zł

Maliny, jagody i wiśnie zapiekane pod chrupiącą kruszonką,
lawenda, lody waniliowe
Raspberries, blueberries, and cherries baked under a crispy crumble,
lavender, vanilla ice cream

CIASTO DNIA / CAKE OF THE DAY

14,00 zł

Zapytaj obsługę!
Ask our staff!

NAPOJE GORĄCE / HOT DRINKS
Herbata / Tea

6,00 zł

Kawa / Coffee

10,00 zł

Espresso

10,00 zł

Espresso macchiato

10,00 zł

Espresso doppio

12,00 zł

Americano

10,00 zł

Cappuccino

11,00 zł

Kawa po wiedeńsku / Vienna coffee

13,00 zł

Latte macchiato / Latte macchiato

13,00 zł

Kawa bezkofeinowa / Decaffeinated coffee

8,50 zł

DRINKI KAWOWE Z ALKOHOLEM
/ ALCOHOLIC COFFEE DRINKS
Irish Coffee

22,00 zł

Bailey’s Coffee

16,00 zł

NAPOJE ZIMNE / COLD DRINKS
Woda mineralna Cisowianka / Cisowianka mineral water

30 cl / 4,00 zł

Woda mineralna Cisowianka / Cisowianka mineral water

70 cl / 8,00 zł

Woda Evian / Evian water

33 cl / 8,00 zł

Woda Evian / Evian water

75 cl / 12,00 zł

Woda Badoit / Badoit water

33 cl / 8,00 zł

Woda Badoit / Badoit water

75 cl / 12,00 zł

Soki owocowe / Fruit juices

20 cl / 6,00 zł

Pepsi, Mirinda, 7UP, Tonic

20 cl / 4,50 zł

Napój energetyczny / Energy drink

25 cl / 10,00 zł

PIWO / BEER
Pilsner Urquell

33 cl / 10,00 zł

Grolsch

33 cl / 10,00 zł

Tyskie Gronie

33 cl / 8,00 zł

Lech Premium

33 cl / 8,00 zł

Piwo bezalkoholowe / Alcohol-free beer

33 cl / 8,00 zł

Restauracja Panorama
Ul. abpa A. Baraniaka 77
61-131 Poznań
Tel. 61 874 11 00
hppoznan@hotelepark.pl
poznan.hotelepark.pl

Po dobrym obiedzie nie ma się pretensji do nikogo – nawet do własnej rodziny.
Oscar Wilde
“After a good dinner one can forgive anybody. Even one’s own relations.”
Oscar Wilde

