MENU

Room service liczony jest dodatkowo w wysokości 20% ceny!
Charge for room service is 20% of the total price!

PRZYSTAWKI ZIMNE / COLD STARTERS
Carpaccio z polędwicy wołowej skropione oliwą truﬂową

28 zł

Beef sirloin carpaccio drizzled with truﬄe oil
Tatar z marynowanymi grzybami

30 zł

Steak tartare with pickled mushrooms
Śledź na sałatce z cebuli i ogórka

15 zł

Herring on onions and cucumber salad
Deska serów (4 osoby)

42 zł

Cheese pla er (4 persons)

PRZYSTAWKI CIEPŁE / HOT STARTERS
Boczniaki z patelni z czosnkiem podane na rukoli

16 zł

Pan fried oyster mushrooms with garlic served on rocket
Smażone krewetki podane na sałatach i grzance czosnkowej

32 zł

Fried prawns served on le uce and garlic toast

SAŁATKI / SALADS
Sałatka Cezar

26 zł

Ceasar salad
Sałatka Grecka

22 zł

Greek salad
Sałatka z wędzonym łososiem, owocami i orzechami w sosie rubinowym
Salad with smoked salmon, fruit and nuts in a ruby sauce

28 zł

ZUPY / SOUPS
Rosół z domowym makaronem

8 zł

Broth with homemade noodles
Zupa sezonowa

10 zł

Seasonal soup
Kremowy żurek z kiełbaską

12 zł

Creamy sour rye soup with sausage
Zupa borowikowa z kluseczkami serowymi

13 zł

Porcini mushroom soup with cheese dumplings

DANIA GŁÓWNE / MAIN DISHES
Filet z kurczaka z kostką, ziemniaki opiekane, marchewka mini, sos

37 zł

z zielonego groszku
Chicken ﬁllet with a bone, baked potatoes, mini carrot, green peas sauce
Pierś z kaczki podana na glazurowanych burakach z wiśnią i jabłkiem

44 zł

sos z czarnego bzu
Duck breast served on glazed beets with cherry and apple, elderberry sauce
Karkówka z grilla z sosem czosnkowym, frytki, zestaw surówek

35 zł

Grilled pork neck with garlic sauce, French fries, set of salads
Polędwiczka wieprzowa w sosie kurkowym serwowana z puree

41 zł

z zielonego groszku i bukietem sałat
Pork tenderloin in chanterelle sauce served with green peas puree and set
of salads
Stek z polędwicy na grillowanych warzywach, serwowany z ziemniakami
opiekanymi i pikantnym dipem
Sirloin steak on grilled vegetables, served with baked potatoes and spicy dip

57 zł

Placki po węgiersku, zestaw surówek

31 zł

Potatoe pancakes with goulash and set of salads
Placki ziemniaczane ze szpinakiem

28 zł

Potatoe pancakes with spinach
Pierogi z mięsem i kapustą, zestaw surówek

22 zł

Dumplings with meat and cabbage, a set of salads
Pierogi ruskie, zestaw surówek

21 zł

Russian dumplings, set of salads

RYBY / FISH
Pstrąg z pieca podany na bigosiku z pora

37 zł

Trout from the oven served on a leek stew
Grillowany stek z łososia podany na smażonych warzywach

42 zł

z sosem ziołowo-cytrynowym
Grilled salmon steak served on fried vegetables with herbal-lemon sauce
Sandacz saute na zielonych warzywach z sosem kaparowym

39 zł

i kaszą kus kus
Pikeperch saute on green vegetables with caper sauce and couscous

MAKARONY / PASTAS
Penne z borowikami i kurczakiem

25 zł

Penne with porcini mushrooms and chicken
Spaghe

aghlio e olio

Spaghe

aghlio e olio

Tagliatelle w sosie serowym z pomidorem suszonym i orzechami
Tagliatelle in a cheese sauce with dried tomatoes and nuts

23 zł

27 zł

MENU DZIECIĘCE / CHILDREN'S MENU
Zupa pomidorowa z makaronem

5 zł

Tomatoe soup with noodles
Nuggetsy z kurczaka z frytkami i surówką z marchewki

17 zł

Chicken nuggets with French fries and carrot salad
Makaron Napoli

13 zł

Napoli pasta

DESERY / DESSERTS
Gruszka na ciepło na glazurowanym ananasie z musem malinowym

17 zł

i lodami waniliowymi
Warm pear on glazed pineapple with raspberry mousse and vanilla ice cream
Lody z owocami

15 zł

Ice cream with fruit
Jabłka pod kruszonką

16 zł

Apples under the crumble

DODATKI / EXTRAS
Ziemniaki z wody / Boiled potatoes

5 zł

Warzywa gotowane / Boiled vegetables

9 zł

Ziemniaki opiekane / Baked potatoes

6 zł

Warzywa grillowane / Grilled vegetables

9 zł

Frytki / French fries

7 zł

Dip czosnkowy / Garlic dip

3 zł

Ryż / Rice

6 zł

Dip pikantny / Spicy dip

3 zł

Zestaw surówek / Set of salads

7 zł

Grzanki czosnkowe / Garlic toasts

4 zł

Bukiet sałat / Bouquet of salads

7 zł

NAPOJE GORĄCE / HOT DRINKS
Kawa / Coﬀee

8 zł

Herbata czarna / Black tea

6 zł

Kawa Espresso / Espresso coﬀe

8 zł

Herbata zielona / Green tea

6 zł

Kawa biała / White coﬀe

9 zł

Herbata owocowa / Fruit tea

6 zł

Kawa Cappuccino / Cappuccino coﬀe

10 zł

Kawa La e / La e coﬀe

10 zł

Czekolada na gorąco / Hot chocolate

12 zł

NAPOJE ZIMNE / COLD DRINKS
Coca Cola 0,2l

5 zł

Sprite 0,2l

5 zł

Coca Cola 0,5l

9 zł

Sprite 0,5l

9 zł

Fanta 0,2l

5 zł

Redbull 0,2l

Fanta 0,5l

9 zł

Sok 0,2l / Juice 0,2l

12 zł
5 zł

WODY MINERALNE / MINERAL WATERS
Buskowianka Zdrój gazowana 0,33l

4 zł

Buskowianka Zdrój sparkling 0,33l
Buskowianka Zdrój niegazowana 0,33l

4 zł

Buskowianka Zdrój s ll 0,33l

PRZEKĄSKI / SNACKS
Paluszki / Salt s cks
Orzeszki / Peanuts

8 zł
15 zł

Chipsy

8 zł

Rosół z domowym makaronem
Broth with homemade noodles
Kremowy żurek z kiełbaską
Creamy sour rye soup with sausage
Zupa borowikowa z kluseczkami serowymi
Porcini mushroom soup with cheese dumplings
Carpaccio z polędwicy skropione oliwą truﬂową
Beef sirloin carpaccio drizzled with trufﬂe oil
Tatar z marynowanymi grzybami
Steak tartare with pickled mushrooms
Śledź na sałatce z cebuli i ogórka
Herring on onions and cucumber salad
Deska serów
Cheese platter
Boczniaki z patelni z czosnkiem podane na rukoli z grzanką
Pan fried oyster mushrooms with garlic served on rocket
Smażone krewetki podane na sałatach i grzance czosnkowej
Fried prawns served on lettuce and garlic toast
Sałatka Cezar
Ceasar salad
Sałatka Grecka
Greek salad
Sałatka z wędzonym łososiem, owocami i orzechami
Salad with smoked salmon, fruit and nuts in a ruby sauce
Pstrąg z pieca podany na bigosiku z pora
Trout from the oven served on a leek stew
Grillowany stek z łososia podany na smazonych warzywach z sosem ziołowo-cytrynowym
Grilled salmon steak served on fried vegetables with herbal-lemon sauce
Sandacz saute na zielonych warzywach, z sosem kaparowym i kaszą kus kus
Pikeperch saute on green vegetables with caper sauce and couscous
Filte z kurczaka z kostką, ziemniaki opiekane marchewka mini i sos z zielonego groszku
Chicken ﬁllet with a bone, baked potatoes mini carrot, green peas sauce
Pierś z kaczki na glazurowanych burakach z wiśnią i jabłkiem
Duck breast served on glazed beets with cherry and apple, elderberry sauce
Karkówka z grilla z sosem czosnkowym, fytki, zestaw surówek
Grilled pork neck with garlic sauce, French fries, set of salads
Polędwiczka wieprzowa w sosie kurkowym z puree z zielonego groszku i bukietem sałat
Pork tenderloin in chanterelle sauce, served with green peas puree and set of salads
Stek z polędwicy z warzywami grillowanymi, ziemniakami opiekanymi i dipem
Sirloin steak on grilled vegetables, served with baked potatoes and spicy dip
Placki po węgiersku, zestaw surówek
Potatoe pancakes with goulash and set of salads
Placki ziemniaczane ze szpinakiem
Potatoe pancakes with spinach
Pierogi z mięsem i kapustą, zestaw surówek
Dumplings with meat and cabbage, a set of salads
Pierogi ruskie ,zestaw surówek
Russian dumplings, set of salads
Penne z borowikami i kurczakiem
Penne with porcini mushrooms and chicken
Spahetti aghlio e olio
Spaghetti aghlio e olio
Tagliatelle szpinakowe w sosie serowym z pomidorem suszonym i orzechami
Tagliatelle in a cheese sauce with dried tomatoes and nuts
Gruszka na ciepło na glazurowanym ananasie z musem malinowym i lodami waniliowymi
Warm pear on glazed pineappl, with raspberry mousse and vanilla ice cream
Lody z owocami
Ice cream with fruit
Jabłka pod kruszonką
Apples under the crumble
Zupa pomidorowa z maakronem
Tomatoe soup with noodles
Nuggetsy z kurczaka z frytkami i surówką z marchewki
Chicken nuggets with French fries and carrot salad
Makaron Napoli
Napoli pasta

Dwutlenek siarki i
siarczany/Sulphur Dioxide

Łubin i produkty
pochodne/Lupin

Sezam/Sesame

Gorczyca i produkty
pochodne/Mustard

Seler i produkty
pochodne/Celery

Orzechy/Nuts

Mleko /Milk

Soja i produkty
pochodne/Soya

Orzeszki ziemne/Peanut

Ryby /Fish

Jaja/Egs

Skorupiaki/Shellfish

Gluten/Gluten

ALERGENY / ALLERGENS

RESTAURACJA ZAPRASZA W GODZINACH:
poniedziałek - sobota

od 14.00 do 22.00
niedziela

od 14.00 do 20.00

