
 

 

 

 

   

 
                                                                

                                                        MMEENNUU  
 

PPRRZZYYSSTTAAWWKKII  
 

1. Tatar wołowy                   38 zł 
wołowina/majonez z borowikami 
 

2. Krewetki z mango                        54 zł    
krewetki/białe wino/chili/mango/focaccia 

 

3. Matias holenderski                       26 zł      
śledź holenderski/sałatka 

ziemniaczana/szczypior 

 

ZZUUPPYY  

 

1. Rosół drobiowy z makaronem    15 zł 
 

2. Chłodnik litewski                          18 zł 
botwinka/szczypiorek/rzodkiewka/ 

burak/jogurt/maślanka/koperek/jajo     

3. Zupa rybna                                    24 zł 
ryby/warzywa/mleko kokosowe 

 

4. Zupa dnia                                      15 zł 

zapytaj obsługę 

 

DDAANNIIAA  HHAARRMMOONNYY  
 

1. Duet z dziczyzny                         86 zł 
comber z sarny/polędwica z jelenia/ 

demi malinowy/chili/puree z selera  

i młodych ziemniaków/szpinak/migdały 

 

2. Dorsz atlantycki                           55 zł  
dorsz sous vide/szynka dojrzewająca/ 

sos holenderski/kapary/szparagi/ warzywa 

sezonowe 

 

3. Spaghetti vege                              28 zł 
cukinia/pomidory/pietruszka  

DDAANNIIAA  GGŁŁÓÓWWNNEE  
 

1. Schab po argentyńsku                 48 zł 
schab z grilla/frytki belgijskie/ 

sałatka włoska/sos bbq 

 

2. Filet z kurczaka sous vide            38 zł 
kurczak/szynka dojrzewająca/sos 

holenderski/szparagi/puree ziemniaczane 

  

3. Polędwica wołowa z grilla           77 zł 
wołowina/demi texas/warzywa 

sezonowe/młody ziemniak 

 

4. Burger wołowy                             48 zł 
wołowina/warzywa/frytki/majonez 

  

5. Miętus smażony                           56 zł 
miętus/sałatka włoska z sosem winegret/  

młody ziemniak z koperkiem 

 

6. Sandacz z patelni                          46 zł 
sandacz/rukola/pomidory/oliwa 

frytki belgijskie 

  

7. Patelnia rybna dla 2 osób      92 zł 
sielawa/sandacz/okoń/  

pierogi z sandaczem/warzywa sezonowe/ 

ziemniaki młode z koperkiem 

 

 

DDAANNIIAA  DDLLAA  DDZZIIEECCII  
 

1. Stripsy z kurczaka                         24 zł 
polędwiczki z kurczaka/frytki/ 

ketchup/marchewka z jabłkiem 

 

2. Makaron bolognese                     22 zł 
wołowina/sos pomidorowy/parmezan 

 



 

 

 

 

  

MMAAKKAARROONNYY  //  PPIIEERROOGGII  
 

1. Makaron tagliolini nero                49 zł 
makaron/owoce morza/cebula/ 

czosnek/chilli/pomidory cherry/ 

białe wino/pietruszka 

 

2.  Aglio olio pappardelle                 26 zł 
makaron/palony pieprz/chili/czosnek/ 

białe wino/rukola/pietruszka/parmezan 

 

3. Pierogi z gęsią [6 szt.]                  35 zł 
pieczona gęś/okrasa z boczku i cebuli 

 

4. Pierogi podlaskie [6 szt.]              24 zł 
ziemniaki/cebula/okrasa 
 

SSAAŁŁAATTKKII  //  PPRRZZEEKKĄĄSSKKII  
 

1. Cezar z kurczakiem                      35 zł 
kurczak/anchois/majonez/ 

sałata rzymska/parmezan/ 

pomidory cherry/grzanka 

   

2. Sałatka z kozim serem                 33 zł 
zapiekany kozi ser/burak glazurowany 

/rukola/orzechy/grzanka czosnkową z oliwą 

  

3. Orzeźwiająca sałatka letnia         35 zł 
świeże owoce i warzywa sezonowe/ 

ser sałatkowy/delikatny dip z jogurtu,  

limonki oraz mango  
 
 

 

 

 

 

 

 

Hotel należy do Harmony Polish Hotels 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

PPIIZZZZAA  
 

1. Margarita*            26 zł 
sos pomidorowy/ser mozzarella/bazylia 

 

2. Capriciosa*                                    36 zł 
sos pomidorowy/szynka/pieczarki/  

ser mozzarella 

 

3. Ortolana  - vegetariana*              35 zł 
sos pomidorowy/ser mozzarella/bakłażan/ 

cukinia/rukola/pomidory 

 

4. Diavola*                                         37 zł 
sos pomidorowy/ser mozzarella/ 

pikantne salami/rukola 
 

*do każdej pizzy 1 sos gratis / kolejny 3 zł 

 

DDEESSEERRYY  
 

1. Naleśnik zapiekany                      24 zł 
naleśnik/ragout z truskawek/ 

sos waniliowy/lody 

 

2. Deser lodowy z gorącymi      

truskawkami                                     22 zł   
 

3. Tiramisu tradycyjne                     15 zł 
ser mascarpone/kawa/biszkopty/ 

czekolada/owoce 

 

4. Deser dnia                                     18 zł 
zapytaj obsługę 

 
 
 
 
 

MENU Z GRAMATURĄ I ALERGENAMI 
DOSTĘPNE JEST U OBSŁUGI 


