
Welcome
What takes your fancy today?

There’s something for everyone, so please  
take a seat and check out the menu.

Still have questions? We’re here to help you out,  
feel free to grab any member of the team.

Where do I order?
You can order from reception or at the bar,  

whatever works best for you.

Take-in or wait-in.
Room service to suit you.

Want to try our take-in service?  
We’re ready when you are, so give  

us a call to place your order.

It’s free to collect from our To Go Café  
or we still offer traditional room service,  

for a 20.00 zł tray charge between 11am-11pm.  
Snacks are available 24/7 from our  

To Go Café or via room service.

Witaj
Na co masz dzisiaj ochotę?

U Nas każdy znajdzie coś dla siebie. 
Usiądź wygodnie i sprawdź menu.

Masz jakieś pytania?  
Zapytaj obsługę, jesteśmy po to, aby Ci pomóc

Gdzie złożyć zamówienie?
Możesz złożyć zamówienie w recepcji  

lub przy barze - gdzie Ci wygodniej. 

Odbierz sam  
lub poczekaj w pokoju.  
Chcesz wypróbować naszą usługę 

samodzielnego odbioru?  
Zadzwoń do nas, aby złożyć zamówienie. 

Możesz je bezpłatnie odebrać z To Go Café  
  lub skorzystać z usługi Room Service  

w cenie 20 zł w godzinach 11-23  
Przekąski są dostępne 24/7   

w Naszej kawiarni To Go Café  

Menu na cały dzień

Potrawy, które Cię 
uszczęśliwią

Foods that will make you happy 



Krem pomidorowy / 
Tomato cream

22.00 PLN

Krem pomidorowy z pesto bazyliowym 

Tajska zupa kokosowa / Thai soup 25.00 PLN
Tajska zupa kokosowa z kurczakiem 
i grzybami shitake 

Carpaccio wołowe 43.00 PLN

Carpaccio wołowe z rukolą, oliwą z oliwek, 
ciemnym kremem balsamicznym, parmezanem, 
borowikiem i jabłuszkami kaparowymi

Snacks plate 43.00 PLN
Snacks plate: skrzydełka z kurczaka, krążki cebulowe, 
panierowany ser, kalmary. Salsa pomidorowa, sos czosnkowy 

Mozzarella zapiekana 29.00 PLN

Mozzarella zapiekana w pieczywie tostowym 
z gorącą salsą pomidorową

Kanapka klubowa / Club sandwich

Kanapka klubowa, pieczywo tostowe, bekon, 
jajko, pierś z kurczaka, sałata, pomidor, 
majonez, ketchup

Panini z żebrem wieprzowym /
Panini with pork rib 

42.00 PLN

Panini z żebrem wieprzowym i ogórkiem 
marynowanym w curry, sos z papryki chipotle, 
sałatka z cytrynowym winegret, frytki

Panini z kozim serem / 
Panini with goat cheese

39.00 PLN

Panini z kozim serem, miodem i tymiankiem, 
mix sałat i francuski winegret 

Spaghetti / Spaghetti 35.00 PLN
Spaghetti Carbonara 

Ravioli ze szpinakiem / 
Ravioli with spinach

37.00 PLN

Ravioli ze szpinakiem, emulsja maślana, czosnek 
 

Tagliatelle Aglio Olio / 
Tagliatelle Aglio Olio 

57.00 PLN

Tagliatelle Aglio Olio z krewetkami 

Penne z kurczakiem / 
Penne with chicken

37.00 PLN

Penne z kurczakiem w śmietanowym sosie 
z suszonymi pomidorami

 

Sałatka Cezar /  Cesar salad  38.00 PLN
Sałatka Cezar z kurczakiem, parmezanem 
i anchois oraz grzankami

Sałatka nicejska / 
Nicoise salad

36.00 PLN

Sałatka nicejska z tuńczykiem, jajkiem, 
fasolką szparagową i suszonymi pomidorami 

Rostbef pieczony / 
Baked roast beef

44.00 PLN

Rostbef pieczony w niskiej temperaturze 
ze szlachetnymi sałatami, borowikami i jeżynami 
oraz winegretem z musztardy francuskiej 

 

 Margherita / Margherita 28.00 PLN
Sos pomidorowy, pomidory, mozzarella, oregano

Prosciutto i szpinak /
Prosciutto and spinach 

35.00 PLN

Sos pomidorowy, szynka parmeńska, 
szpinak, oregano

Bianca / Bianca 35.00 PLN
Crème fraiche, boczek, cebula, ser

Przystawki i przekąski / Starters

Sałatki / Salad 

Makarony / PastaPizza / Pizza

Ceny zawierają VAT.   - dania wegetariańskie - dania przygotowywane ze składników bezglutenowych 

- dania dostępne 24 godziny na dobę    - dania wegańskie

Kanapki / Sandwich

41.00 PLN

Ulubione przez wszystkich / Everyone's favorite 
Żurek / Sour soup 24.00 PLN
Żurek z jajkiem i kiełbasą

Pierogi z mięsem / 
Dumplings with meat

32.00 PLN

Pierogi z mięsem i okrasą z boczku wędzonego
Dumplings with meat and bacon lard

Pierogi ruskie / Dumplings 29.00 PLN
Pierogi ruskie z cebulową okrasą 

Sandacz zapiekany / Baked Zander 57.00 PLN
Sandacz zapiekany z borowikami i parmezanem, 
puree ziemniaczane i pieczone warzywa korzenne 

Panierowany schab z kością / Pork Rib 46.00 PLN
Panierowany schab z kością, kapusta zasmażana, 
młode ziemniaki z koperkiem 

Brownie / Brownie 24.00 PLN
Brownie z wiśniami

Strudel jabłkowy / Apple cake 25.00 PLN
Strudel jabłkowy z lodami waniliowymi 
i bitą śmietaną 

Beza / Maringue 29.00 PLN
Beza, krem śmietankowy, lody waniliowe, 
owoce sezonowe, sos owocowy

Sałatka / Fruit salad 20.00 PLN
Sałatka z owoców sezonowych

Frytki / French fries 12.00 PLN

Frytki z batata / 
Sweet potato fries

14.00 PLN 

Mix sałat / Mixed salad 14.00 PLN

Warzywa grillowane / 
Grilled vegetables

15.00 PLN

Pieczywo czosnkowe /
Garlic bread 

8.00 PLN

 T-bone stek / T-bone steak 120.00 PLN
T-bone stek, kukurydza grillowana, ziemniaki wedges, 
mix sałat, sos pieprzowy

Łosoś grillowany / Salmon with spinach risotto 63.00 PLN
Łosoś grillowany, risotto szpinakowe, szparagi, sos ziołowy

Pierś z kurczaka / Roast chicken breast 42.00 PLN
Pierś z kurczaka zapiekana z mozzarellą i pomidorami, 
gnocchi, toskańska emulsja maślana

Stek z kalafiora / Cauliflower steak 39.00 PLN
Stek z kalafiora, puree z kalafiora, marynowany kalafior w curry, 
grillowana limonka i mus warzywny 

Kaczka pieczona / Roasted duck 70.00 PLN
Kaczka pieczona, jabłko z cynamonem, sałatka ziemniaczana 
z majerankiem, sos wiśniowy 

Classic burger / 
Classic burger

 

Burger wołowy, maślana bułka, sałata lodowa, 
pomidor, ogórek, cebula, frytki, sałatka Colesław

Burger 
z panierowaną piersią z kurczaka / 

40.00 PLN

42.00 PLN

Burger z panierowaną piersią z kurczaka, 
sałatą lodową, pomidorem i sosem 
ogórkowym i sosem BBQ

Wege burger / 
Vege burger 

36.00 PLN

Wege burger z falafelem, kiełkami i piklowanym 
ogórkiem, konfitura z czerwonej cebuli

Danie główne z grilla / 
Grilled Dishes

Deser / Desserts

Lody / Ice cream dessert 20.00 PLN
Deser lodowy z owocami

 
 

 

Burgery / Burgers

Dodatki / Additives

Additions to burger, sandwich
8.00 PLN
5.00 PLN
5.00 PLN
5.00 PLN
5.00 PLN
5.00 PLN

boczek, bacon
 ser cheddar, cheddar cheese
 ser pleśniowy, blue cheese
 jalapenio, jalapenio

krążki cebulowe, onion rings
pikantna salsa pomidorowa
spicy tomato salsa

 

 

 

 

 

 

3 dania za 75 PLN  

Oferta win

Wine offer

Powiedz nam!

Tell us!

Wino dnia -10% butelka
 

Wine of the day -10% bottle  

Zapytaj o 

Ask for

Nie znalazłeś tego,  
na co masz ochotę?

Can’t see what you want?

Jeżeli będziemy w stanie  
to przygotujemy.

If we’ve got it, our  
Chefs will make it

Wybierz dania

+ karafka wody gratis
(w tym zupa i deser)

 
z symbolem 

danie dnia

Today’s Special

3 courses for 75 PLN

Choose selected dishes

+ free carafe of water
(including soup and dessert)

 
with the  symbol

Club sandwich: toasted bread, bacon, egg, 
chicken breast, lettuce, tomato, 
mayonnaise, ketchup

Panini with pork rib with cucumber marinated 
in curry, chipotle pepper sauce, salad 
with lemon vinaigrette, french fries

Panini with goat cheese, honey, thyme, 
mixed salad, french vinaigrette

Tomato sauce, tomatoes, mozzarella, oregano

Tomato sauce, prosciutto ham, 
spinach, oregano

Crème fraiche, bacon, onion, cheese

Śledź z pieczonym burakiem 31.00 PLN

Śledź z pieczonym burakiem, marynowaną cebulą
i musem szczypiorkowym

Consome wołowo-drobiowe 29.00 PLN

Consome wołowo-drobiowe z borowikiem 
i pierożkami wołowymi

Żebro wieprzowe / Breaded pork loin 63.00 PLN
Żebro wieprzowe, sos z wędzonej śliwki, grillowany ziemniak, kukurydza 

Cesar salad with chicken, parmasan, croutons

Nicoise salad with tuna, boiled egg, 
green beans, dried tomatoes

Baked roast beef with lettuce, boletus, 
blackberries, french mustard, vinaigrette

Spaghetti Carbonara 

Ravioli with spinach, butter emulsion and garlic
 

Tagliatelle Aglio Olio with shrimps

Penne with chicken in a cream sauce with dried tomatoes

T-bone steak with grilled corn, potato wedges, 
mixed salad, pepper sauce

Salmon with spinach risotto, asparagus, herb sauce

Roast chicken breast with mozzarella and tomatoes,
gnocchi, butter emulsion with tomatoes

Roasted duck, apple with cinnamon, potato salad 
with marjoran, cherry sauce

Cauliflower steak, cauliflower puree, cauliflower marinated in curry, 
grilled lime, vegetable mousse

Beef burger, butter bun, iceberg lettuce,
tomato, cucumber, onion, french fries, Coleslaw 

Vege burger with falafel, sprouts, pickled 
cucumber, red onion marmalade

Burger with bread chicken breast, iceberg 
lettuce, tomato, cucumber, BBQ sauce

Burger with breaded chicken breast

Dodatki do burgera, kanapek 

Tomato cream with basil pesto

Thai soup with chicken and shitake mushrooms

Herring with baked beetroot, marinated onion, chives onion

Herring with baked beetroot

Beef and poultry consomme with boletus and beef dumplings

Beef and poultry consomme

Beef carpaccio with arugula, olive oil, dark balsamic sauce, 
parmesan, boletus, caper apples

Carpaccio wołowe
Beef carpaccio

Snacks plate: chicken wings, onion rings, breaded cheese 
and calamari. Tomato salsa, garlic sauce.

Baked mozzarella in toasted bread with hot tomato salsa

Baked mozzarella

Sour soup with egg and sausage

Dumpling with cottage cheese, 
potatoes and onion

Baked Zander with boletus, parmesan, mashed potato, 
baked root vegetables

Brownie with cherries

Apple cake with vanilla ice cream, 
whipped cream

Meringue, creme cream, 
vanilla ice cream, fruit sauce

Seasonal fruit salad 

Ice cream dessert with fruits
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Pork Rib, smoked plum sauce, grilled potato, corn  

Breaded pork loin with fried cabbage and boiled potatoes with dill


