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Restauracja czynna codziennie 12.00-22.00   
The restaurant is opened daily from 12PM to 10PM   

 
Ceny zawierają podatek VAT | All prices include VAT 

 

 

Przekąski zimne/Cold appetizers 

 
Carpaccio z polędwicy wołowej podane 
z oliwą truflową , karczochami i świeżo 

tartym parmezanem 
Carpaccio of beef tenderloin served 

with truffle, artichoke and freshly grated parmesan cheese 
38,- 

 

Filety z podwędzanego śledzia litewskiego, podane z 

cebulką w śmietanie  na plackach ziemniaczanych 
Smoked Lithuanian herring fillets, served with onion in cream on potato pancakes 

26,- 
 

Przekąski gorące/Warm apetizers 
 

Pierożki z mięsem  podane z chrupiącym bekonem 
i mixem sałat z ziołowym sosem vinegreate         

Dumplings with meat served with crispy bacon and mixed 
lettuce with herbal vinegreate sauce 

30,- 
 

Krewetki królewskie smażone na maśle z 
czosnkiem, chorizo i pomidorkami cherry, podane 

ze smażoną chałką 
King prawns fried in butter with garlic, chorizo and cherry tomatoes, 

served with fried challah 
46,- 
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Restauracja czynna codziennie 12.00-22.00   
The restaurant is opened daily from 12PM to 10PM   

 
Ceny zawierają podatek VAT | All prices include VAT 

 

 
Sałatki/Salads 

 
Sałata Cezar  z grillowanym  kurczakiem lub krewetkami 

królewskim podana z czosnkowymi grzankami 
Caesar salad with grilled chicken or king prawns served with garlic 

croutons 

36,-/40- 

Mix kolorowych sałat z kozim serem, grzankami 
ziołowymi  marynowaną gruszką, orzechami i 

balsamicznym vinegreatem 
Mix of colorful lettuces with goat cheese, herb croutons, marinated 

pear, nuts and balsamic vinaigrette 

34,- 

 
Zupy/Soups 

 
Bulion królewski z mini pierożkami 
    Royal broth with mini parsley dumplings   

      22,- 
Pikantna  zupa gulaszowa ze świeżo siekaną natką 

pietruszki 
Spicy goulash soup with freshly chopped parsley 

  24,- 

Krem z pomidorów z mozzarellą i ziołowym pesto 
Tomato cream with mozzarella and herb pesto 

22,- 
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Restauracja czynna codziennie 12.00-22.00   
The restaurant is opened daily from 12PM to 10PM   

 
Ceny zawierają podatek VAT | All prices include VAT 

 

Makarony /Pastas 
Spaghetti al nero di seppia z owocami morza, suszonymi 

pomidorami, chili i świeżo siekaną natką pietruszki 
 Spaghetti al nero di seppia with seafood, dried tomatoes, chili and 

freshly chopped parsley 

38,- 
 

Penne z zielonym pesto, suszonymi pomidorami, chili i 
świeżo tartym parmezanem  

Penne with green pesto, sun-dried tomatoes, and chili and freshly 
grated Parmesan cheese 

36,- 
 

Spaghetti Carbonara z boczkiem i śmietaną  
Spaghetti Carbonara with bacon and cream 

32,- 
 

Domowe gnocci z chorizo i serem kozim, czosnek, 
szpinak i suszone pomidory 

Homemade gnocchi with chorizo and goat cheese, served in  sauce of garlic, spinach 
and sun-dried tomatoes 

34,- 
 

Ryby/Fish 
Smażony filet z sandacza podany z sosem porowym, 

talarki ziemniaczane i maślane warzywa Fried zander fillet 
served with leek sauce, slices potato and buttery vegetables 

48,- 
 

Pieczony filet z łososia norweskiego podany ze 
szpinakiem i tortelacci z ricottą i borowikami 

Baked Norwegian salmon fillet served with spinach and tortelacci with ricotta and 
boletus 

56,- 
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Restauracja czynna codziennie 12.00-22.00   
The restaurant is opened daily from 12PM to 10PM   

 
Ceny zawierają podatek VAT | All prices include VAT 

 

Mięso/Meat 
 

Stek z sezonowanego antrykota wołowego 
(300gr)przygotowany według życzenia, ziemniaki 

opiekane, grillowane warzywa, sos pieprzowy 
lub masło ziołowe 

Steak of seasoned Polish beef entrecote( 300gr), roasted 
potatoes, grilled vegetables,pepper sauce or herb butter 

72,- 
 

Klasyczny sznycel wieprzowy z sałatką 
ziemniaczaną lub mizerią do wyboru   

Classic pork schnitzel with potato salad or cucumber salad 
40,- 

 
Filet z kurczaka pieczony z serem kozim i 

boczkiem, podany ze smażonymi  warzywami i 
gnocci  

Chicken fillet baked with goat cheese and bacon, served with fried 
vegetables and gnocci 

38,- 
 

Grillowany schab z kostką ( 250gr)z sosem Jack 
Daniels, podany z ziemniaczanym rosti i 

warzywami z patelni  
Grilled pork loin on the bone (250gr) with Jack Daniels sauce, served 

with potato rosti and pan-fried vegetables 
48,- 
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Restauracja czynna codziennie 12.00-22.00   
The restaurant is opened daily from 12PM to 10PM   

 
Ceny zawierają podatek VAT | All prices include VAT 

 

Menu dla dzieci / Kids menu 

 
Rosół domowy z makaronem    

   Home-made chicken broth with noodles 

16,- 
   Fileciki z kurczaka ( 100gr) , frytki i mizerią 

 Fillets of chicken, fries and cucumber salad 

22,- 
Spaghetti Bolognese ( 100gr+50gr)   

22,- 
Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną  

Ice cream cup with fruit and whipped cream 

18,- 
 

 
 

Desery/ Dessert 

Beza Pavlova z owocami i musem mango 
 Meringue cake 

20,- 
 

Domowy strudel wiedeński podawany na ciepło, z 
lodami waniliowymi 

Homemade strudel served warm with vanilla ice-cream  

24,- 
 

Mus z białej czekolady z owocami leśnymi  
White chocolate mousse with forest fruit 

22,- 


