MENU

Nie ma bardziej szczerej miłości niż miłość do jedzenia.
George Bernard Shaw

Godziny otwarcia restauracji: 12:00 – 22:30 (ostatnie zamówienie)
Restaurant open: 12:00 - 22:30 (last order)
Śniadania : pn.-pt. 6:00 - 10:00, sob.-nd. 6:00 - 10:30
Breakfasts : Mon.-Fri. 6:00 am - 10:00 am, Sat.-Sun. 6:00 am - 10:30 am
Godziny otwarcia Lobby Baru: 10:00 – 00:00 (Dania serwujemy: 12:00 - 22:30)
Lobby Bar open: 10:00 - 00:00 (Meals serve: 12:00 - 22:30)

PRZYSTAWKI / APPETIZERS
Mix sałat / warzywa grillowane / kurczak / pestki słonecznika /
dresing miodowo- musztardowy
Salad mix / grilled vegetables / chicken / sunﬂower seeds /
honey-mustard dressing

32zł

Mozzarella / pomidory / oliwa z oliwek / orzechy pini / sos pesto
Mozzarella / tomatoes / olive oil / pine nuts / pesto sauce

28zł

Carpaccio z Gęsi / marynowany burak i gruszka / chips z boczku /
sos truﬂowy
Goose carpaccio / marinated beet and pear / bacon crisps / truﬄe sauce

34zł

ZUPY / SOUPS
Żurek / biała kiełbasa / jajko przepiórcze
Sour rye soup / white sausage / quail egg

18zł

Krem z marchewki / kardamon / imbir
Cream of carrot / cardamom / ginger

18zł

Zupa tajska / sos sojowy / kolendra / makaron / pak choi
Thai soup / soy sauce / coriander / pasta / bok choi

18zł

MAKARONY / PASTA
Warzywne curry / mleko kokosowe / ryż jaśminowy
Vegetable curry / coconut milk / jasmine rice

32zł

Makaron udon / wołowina / jajko / warzywa / sos sojowy
Thai style udon noodles / beef / egg / vegetables / thai sauce

39zł

Makaron spaghetti / owoce morza / chilli / natka pietruszki /
sos winno-maślany
Spaghetti / seafood / chilli / parsley / wine and butter sauce

39zł

danie wegańskie

RYBY / FISH
Łosoś (180g) / smażony ryż / warzywa / sos sojowy/
sos mango–jalapeno
Salmon (180 g) /fried rice / vegetables / soy sauce /
mango-jalapeno sauce

59zł

MIĘSA / MEAT
Policzki wołowe (220g) / kasza bulgur / burak truﬂowy /
sos gravy
Beef cheeks (220 g) / bulgur / truﬄe beet / gravy sauce

52zł

Grillowana pierś indyka (200g) / warzywa grillowane / pieczony batat /
sos z pora
Grilled turkey breast (200 g) / grilled vegetables / roasted yam / leek sauce

46zł

Sznycel po wiedeńsku (200g) / jajko sadzone / sałatka ziemniaczana
Wienerschnitzel (200 g) / fried egg / potato salad

49zł

Polędwiczka wieprzowa (200g) / ziemniaki fondant / warzywa gotowane /
48zł
sos kurkowy
Pork tenderloin (200 g) / fondant potatoes / boiled vegetables / chanterelle sauce

DESERY
Sernik / biała czekolada/ sos malinowy
Cheesecake / white chocolate / raspberry sauce

24zł

Tiramisu / likier migdałowy / truskawki
Tiramisu / almond liqueur / strawberries

24zł

Wybór lodów z owocami sezonowymi
Selection of ice cream with seasonal fruit

24zł

W trosce o naszych wegańskich gości proszę zapytać obsługę co nasi szefowie mogą
dla państwa przyrządzić.
For the comfort of our vegan guests, please ask the staﬀ what our chefs can prepare for you.
danie wegetariańskie

KIDS MENU

ZUPY / SOUPS
Rosół z makaronem i warzywami
Broth served with pasta and vegetables

18zł

Włoski krem pomidorowy z makaronem lub ryżem
Italian tomato cream served with pasta or rice

18zł

MAKARON / PASTA
Makaron Spaghetti w sosie bolońskim lub pomidorowym
Spaghetti pasta served with bolognese or tomato sauce

28zł

DANIA GŁÓWNE / MAIN COURSE
Grillowana pierś z kurczaka z brokułami, ryżem
i sosem z pieczonych pomidorów
Grilled chicken breast served with broccoli, rice and baked tomatoes sauce

34zł

Mini stek z łososia z ziemniakami puree, brokułami i sosem cytrynowym
Mini salmon steak served with mashed potatoes, broccoli and lemon sauce

38zł

DESER / DESSERT
Wybór lodów z bitą śmietaną
Assorted ice-cream with whipped cream
danie wegetariańskie

W trosce o naszych wegańskich gości proszę zapytać obsługę,
co nasi szefowie mogą dla państwa przyrządzić.
For the sake of our vegan guests –
please ask the staﬀ what our chefs can prepare especially for you

12zł

KARTA WIN
MUSUJĄCE
220zł

CHAMPAGNE MONTAUDON BRUT BOX
AOC Champagne / Szampania / Francja
Intensywny szampan, uderzający świeżymi owocowymi aromatami brzoskwiń, jabłek i
grejpfruta z nutami kwiatów. Na podniebieniu soczysty, wręcz mięsisty ale dobrze
wyważony, z długim eleganckim ﬁniszem
Intense champagne, striking fresh fruit ﬂavors of peaches, apples and grapefruit with
ﬂoral notes. On the palate juicy, even ﬂeshy but well balanced, with a long elegant
ﬁnish.

MONTELVINI PROSECCO DOC EXTRA DRY

18zł / 90zł

DOC Prosecco / Veneto / Włochy
Półwytrawne wino musujące, z orzeźwiającymi aromatami cytrusów, jabłek i kwiatów. Na
podniebieniu delikatne i miękkie z łagodną kwasowością
Semi-dry sparkling wine with refreshing aromas of citrus, apples and ﬂowers. On the
delicate and soft palate with mild acidity.

75zł

DIGNITAT CAVA SEMI
DO CAVA / Penedes / Hiszpania
Aromaty dojrzałych owoców i kwiatów z subtelnymi tostowymi nutami pochodzącymi z
dojrzewania. W ustach delikatna słodycz równoważona żywą kwasowością tworzy
przyjemną harmonię. Na ﬁniszu powracają smaki dojrzałych owoców
Aromas of ripe fruits and ﬂowers with subtle toast notes from puberty. In the mouth a
delicate sweetness balanced by vivid acidity creates a pleasant harmony. At the ﬁnish,
the ﬂavors of ripe fruit return.

BIAŁE
VOLUNTE PINOT GRIGIO

18zł / 120zł

Venezie IGP / Veneto / Włochy
Wino o blado słomkowej barwie z zielonkawymi reﬂeksami. Aromatyczne z przyjemnymi
nutami kwiatów i cytrusów. Średniej budowy, orzeźwiające z dobrą strukturą i
przyjemnym ﬁniszem
Classic Chardonnay with aromas of tropical fruit and mild taste.

LUCCARELLI BIANCO SALENTO IGT
IGP Salento / Apulia / Włochy

25zł / 130zł

Wytrawne wino o barwie białej z żółtymi reﬂeksami, rozwija aromaty cytrusów,
brzoskwini, marakui i mandarynki. Świeże i czyste, orzeźwiające, z dobrą kwasowością i
wyraźnym cytrusowo-ananasowym smakiem
Dry wine is white with yellow highlights, develops aromas of citrus, peach, passion fruit
and tangerine. Fresh and clean, refreshing, with good acidity and a distinct citruspineapple ﬂavor.

25 zł / 140 zł
MOULIN DE GASSAC CHARDONNAY
IGP Pays d’Herault / Langwedocja / Francja
Wino o mocnych aromatach cytrusów i białych kwiatów. W ustach atak owocowy z
delikatnym akcentem miodu
Wine with strong aromas of citrus and white ﬂowers. In the mouth the attack fruity with
a gentle touch of honey.

24 zł / 120 zł
ELLENZER GOLDBAUMCHEN RIESLING KABINETT
Prädikatswein / Mozela / Niemcy
Łagodny, lekki, półsłodki riesling z dobrego siedliska w dolinie Saary, z
charakterystycznymi aromatami jabłek i pigwy. W ustach delikatna słodycz, dobrze
zrównoważona kwasowością
Mild, light, semi-sweet riesling with good habitat in the valley of the Saar, with
characteristic aromas of apples and quinces. In the mouth delicate sweetness, well
balanced acidity.
RIVERSTONE FALLS SAUVIGNON BLANC
Marlborough / Nowa Zelandia
Wytrawne wino o mocnym owocowym bukiecie z dominującymi nutami cytrusów,
agrestu i grejfruta. W ustach sprężyste, rześkie, z wyraźnym akcentem mineralnym

110 zł

A dry wine with a strong fruity bouquet with dominant notes of citrus, gooseberry and
grapefruit. In the mouth elastic, crisp, with a distinct mineral accent.
CHABLIS AOC DOMAINE DE VAUROUX
AOC Chablis / Burgundia / Francja
Aromaty cytrusów i kwiatów z nutami migdałów i akcentem krzemienia. W ustach
średnio zbudowane z wyrazista kwasowością i czystymi smakami owocowymi - gruszki i
brzoskwinie. Przyjemne, eleganckie wino o długim ﬁniszu

280 zł

Aromas of citrus and ﬂowers with hints of almonds and an accent of ﬂint. Medium mouth
with distinct acidity and pure fruit ﬂavors - pears and peaches. Pleasant, elegant wine
with a long ﬁnish.

Czerwone
25 zł / 130 zł
LUCCARELLI PRIMITIVO PUGLIA IGT
IGP Puglia / Apulia / Włochy
Głęboki rubinowy kolor z ﬁoletowymi reﬂeksami. Intensywny aromat owoców z
dominującymi nutami śliwek i wiśni, podkreślony akcentem ziół (rozmaryn) i przypraw.
Delikatny niuans wanilii. Wino pełne, miękkie, zmysłowe
Deep ruby color with purple hues. Intense aromas of fruit with dominant notes of plums
and cherries, underlined accent of herbs (rosemary) and spices. Delicate nuance of
vanilla. The wine is full, soft, sensual.

25 zł / 140 zł
MOULIN DE GASSAC MERLOT
IGP Pays d’Herault / Langwedocja / Francja
Wino o aromatach czerwonych owoców i przypraw. W ustach zrównoważone, krągłe, o
owocowym charakterze
Wine with aromas of red fruits and spices. In the mouth, balanced, rounded, fruity
character.
CARMENERE BELLAVISTA RESERVA
Rapel / Curicó Valley / Chile
W nosie złożony bukiet łączący aromaty owoców i przypraw, cynamonu, wanilii i kakao.
W ustach pełne, ekstraktywne, bardzo dobrze zrównoważone, z dobrą strukturą i
miękkimi taninami. Długie
On the nose, complex bouquet combines aromas of fruit and spice, cinnamon, vanilla
and cocoa. Full in the mouth, extract, very well balanced, with good structure and soft
tannins. Long ﬁnish.

95 zł

100 zł
PROMISED LAND SHIRAZ
South Australia / Australia
W bukiecie dominują aromaty śliwek, czarnych porzeczek, podkreślone nuta czekolady i
wanilii z delikatnym akcentem lawendy. W ustach dobrze wyważone, średniej budowy z
bogatym smakiem dojrzałych, pikantnych owoców
The bouquet is dominated by plum ﬂavors, black currants, underlined chocolate and
vanilla notes with a delicate lavender accent. In the mouth a well-balanced, mediumsized structure with rich taste of ripe, spicy fruit.

180 zł
VITARAN CRIANZA
DOCa Rioja / Rioja / Hiszpania
Wino o głębokim, czerwonym kolorze z rudymi reﬂeksami, W nosie aromaty jeżyn i
śliwek, podkreślone nutami wanilii i cynamonu. W ustach dobra równowaga kwasowości i
tanin. Długie, czyste i aromatyczne z pikantnym akcentem na ﬁniszu
The wine has a deep red color with red highlights, the nose aromas of blackberries and
plums, highlighted by notes of vanilla and cinnamon. In the mouth, good balance of
acidity and tannins. Long, clean and aromatic with a spicy touch to ﬁnish.

130 zł
MOULIN DE REYSSON
AOC Haut-Médoc / Bordeaux / Francja
Wino ma owocowy bukiet z aromatem śliwek i jagód i lekko prażonymi nutami. W ustach
równowaga pomiędzy siłą i ﬁnezją, z mocnymi taninami i dobrą porcją owocu
The wine has a fruity bouquet with aromas of plums and berries and lightly toasted
notes. In the mouth the balance between power and ﬁnesse, with strong tannins and a
good portion of the fruit.

150 zł
POJEGA RIPASSO
Valpolicella Ripasso DOC / Veneto / Włochy
Pojega to pojedyncza winnica o wyjątkowym klimacie i podłożu leżąca w pobliżu Negrar,
w samym centrum produkcji win valpolicella. Metoda ripasso, którą zrobiono wino polega
na powtórnej jego fermentacji na wyciśniętych owocach używanych wcześniej do
produkcji amarone. Pojega zachwyca ziołową nutą, owocowością i czystością. Jest winem
zintegrowanym, rasowym, o świetnej mineralności, a przy tym znakomicie soczystym
This involves a single vineyard with a unique atmosphere and surface lying near Negrar,
in the heart of the Valpolicella wine production. Ripasso method, which made the wine is
to repeat its fermentation squeezed fruit previously used for the production of Amarone.
Pojega herbal hint of delights, fruitiness and purity. Wine is an integrated, racially, with
excellent minerality, but perfectly juicy.

Deserowe
14 zł / 80 zł
MOSCATEL ALVEAR
DO Montilla-Moriles / Montilla-Moriles / Hiszpania
Urokliwy muszkat pachnący biszkoptami i kandyzowanymi pomarańczami. Miękki i
fenomenalnie słodki
Charming, fragrant nutmeg biscuits and candied oranges. Soft and wonderfully sweet.

15 zł / 120 zł
PORTO PASSADOURO TAWNY RESERVA 20%
DO Porto / Douro / Portugalia
Wino o charakterystycznej ceglasto czerwonej barwie z aromatami czerwonych owoców i
delikatną nutą orzechową. Na podniebieniu świeżość, równowaga i bardzo gładkie
taniny, które zdają się głównymi elementami tego wina
The wine has a characteristic brick red color with aromas of red fruit and a hint of
hazelnut. On the palate fresh, balanced and very smooth tannins, which seem to be the
main elements of this wine.

„

Napoje koktajlowe pojawiły się najprawdopodobniej pod koniec XVIII wieku.
Od tego czasu stale ulegają zmianom.
Asortyment koktajli wciąż się powiększa,
mnożą się też zabawne i często prawdziwe
historie na ich temat.

„”

Cocktail drinks appeared most likely at the end
of the 18th century.

They have been constantly changing ever since.
Assortments quietly together, the funny and
masculine real ones also multiply stories
about them.

Zapraszamy do Naszego Lobby Baru w celu wysłuchania kilku ciekawych
opowieści przez naszych Barmanów.
Tworzymy zarówno światowe koktajle jak i autorskie .
We invite you to our Bar Lobby to listen to a fewinteresting stories by our
bartenders.
We create both global and original drinks

”

