CLASSICS

THE GRILL

BURGERS

A mix of our classic and favourite
dishes selected from home and
away

Choose from our favourite meat &
fish dishes, all grilled to your liking

Served with skin-on fries, & with
fresh lettuce & tomato as standard,
the rest of your burger is up to you

SOUS-VIDE PORK TENDERLOIN

Sirloin steak

veggie – BURGER

with blue cheese sauce, seasonal
vegetables and potatoes
450 g
35 PLN

220 g

Entrecote steak
220 g

Cod tenderloin

with couscous, tomato concase, baby
spinach and roasted walnuts
300 g
42 PLN

CHICKEN BREAST

Zander

SALMON

with forest mushrooms, garlic, thyme,
balsamic-orange sauce and potatoes
410 g
45 PLN

Chicken breast

coated in nuts, with spinach, onion,
garlic, coconut milk and potatoes
480 g
29 PLN

180 g

170 g

82 PLN

42 PLN

with breaded goat’s cheese, lettuce and
tomato
230 g
32 PLN

CLASSIC BURGER

with lettuce and tomato
320 g

38 PLN

29 PLN

CHOICE OF TOPPINGS
54 PLN

All served with fries, herb salad and
sauce of your choice: pepper,
garlic-herb butter, blue cheese sauce
Total weight of additionals
300 g

Cheddar cheese
Onion rings
Streaky bacon
Jalapeno

4 PLN
4 PLN
4 PLN
4 PLN

Change skin-on fries
to sweet potato fries for an
additional charge

5 PLN

Risotto

with wild mushrooms, parsley, cream
and parmesan
350 g
38 PLN

DESSERTS

SIDES
fried Potato Wedges

8 PLN

150 g

MIXED salad with WHITE
wine dressing
150 g

sweet Potato fries
150 g

grilled vegetables
150 g

caramelized carrot
130 g

8 PLN

10 PLN

8 PLN

Take your time, sit back, relax, &
indulge in one of our delicious desserts
– we’ve got something for everyone

Chocolate cake

with coconut ice cream
140 g

18 PLN

Apple pie

with whipped cream and raspberry
sorbet
170 g
18 PLN

Raspberry cake
8 PLN

with chocolate sauce
150 g

18 PLN

Chocolate ice cream
with warm cherries
170 g

18 PLN

TAKE-IN OR WAIT IN.
ROOM SERVICE TO
SUIT YOU
Why not try our Take-in service?
Choose from the menu then ring us
to place your order and when it’s
ready we’ll give you a call. It’s free
to collect from our restaurant or we
still offer traditional room service,
for a 20 pln tray charge. Snacks are
available 24/7 from our To Go Café
or via room service.

PRZYSTAWKI

MAKARONY

Rozpocznij posiłek od smacznej
przekąski lub wybierz kilka i podziel
się z przyjaciółmi

PIZZA

Do wyboru: linguine, pappardelle,
tagliatelle podawane z naszymi
domowymi sosami

DANIA REGIONALNE

Nasze spody do pizzy są wypiekane
w piecu opalanym drewnem, co
zapewnia autentyczny, włoski
smak. Dodatki nakładane są w
naszej kuchni

Avocado
ZUPA RYBNA
z dorsza, suma, karpia i małży

Czarny makaron linguine

21 PLN

250ml

ZUPA CEBULOWA
z ostrygą
250ml

18 PLN

Krem z pomidorów
z grzanką
250ml

15 PLN

z sosem szpinakowym, wędzonym
łososiem, czosnkiem i szalotką
370 g
35 PLN

Pappardelle

z antrykotem wołowym, czosnkiem,
papryczką chilli, groszkiem cukrowym,
kolendrą, chipsami krabowymi i
śmietaną
450 g
32 PLN

Tagliatelle

Żurek

z jajkiem i białą kiełbasą
250ml

17 PLN

z czosnkiem, papryczką chilli, natką
pietruszki i parmezanem
320 g
27 PLN

z avocado, sosem pomidorowym, kozim
serem i rukolą
450 g
38 PLN

Jalapeňo

z mozzarellą, sosem pomidorowym,
szynką szwarcwaldzką i jalapeňo
420 g
38 PLN

MARGHERITA

z sosem pomidorowym i mozzarellą
380 g
29 PLN
Dodatki
Jalapeno
Ser Cheddar
Szynka
Bekon

4 PLN
4 PLN
4 PLN
4 PLN

Tatar wołowy

z marynowanymi kurkami, szalotką,
piklowanym ogórkiem z chilli i kaparami
190 g
35 PLN

Krewetki

z sosem winno – maślanym, papryczką
chilli, szalotką, czosnkiem i natką
pietruszki
280 g
32 PLN

Wątróbka drobiowa

z sosem z porto, kwaśną śmietaną i
płatkami chilli
350 g
21 PLN

z sałatą rzymską, grzankami,
parmezanem i sosem Caesar

350 g

26 PLN
3PLN
6PLN
9PLN

Sałatka z łososiem
18 PLN

Oliwki

roszponką, łososiem wędzonym,
rukolą, avocado, granatem, jajkiem
przepiórczym i dressingiem winnym
380 g
32 PLN

Sałatka z mozzarellą
18 PLN

Szeroki wachlarz kanapek
serwowanych w różnych gatunkach
pieczywa: pszenne, panini,
wieloziarniste

STARTERS

Podawane z frytkami ze skórką,
świeżą sałatą i pomidorem – reszta
zależy od Ciebie

Ease yourself in with a tasty plate or
pick a few to share with friends

Polędwiczka wieprzowa
sous – vide

Polędwica wołowa

Wege burger

Fish soup
with cod, catfish, carp and clam

z sosem z sera pleśniowego, warzywami
sezonowymi i patatkami
450 g
35 PLN

Polędwica z dorsza

z kuskusem, pomidorami concase,
szpinakiem baby i prażonymi orzechami
włoskimi
300 g
42 PLN

220 g

Antrykot wołowy
220 g

Pierś z kurczaka
180 g

170 g

z grzybami lesnymi, czosnkiem,
tymiankiem, sosem balsamicznopomarańczowym i talarkami
ziemniaczanymi
410 g
45 PLN

panierowana w orzechach, ze
szpinakiem, cebulą, czosnkiem,
mlekiem kokosowym i patatkami
480 g
29 PLN

42 PLN

z panierowanym kozim serem, sałatą
i pomidorem
320 g
32 PLN

z sałatą i pomidorem
320 g

38 PLN

29 PLN

54 PLN

Wszystkie dania serwowane są
z frytkami stekowymi, sałatką ziołową
i sosem do wyboru: pieprzowym,
masłem czosnkowo - ziołowym, sosem
z sera pleśniowego
Łączna waga dodatków
do dań z grilla

Jalapeno
Ser cheddar
Krążki cebuli
Bekon

4 PLN
4 PLN
4 PLN
4 PLN

Zamień frytki ze skórką na frytki
z batata za dodatkowa opłatą
5 PLN

z mixem sałat, mini mozarellą w
tempurze, suszonymi pomidorami,
pomidorami cherry, oliwkami czarnymi
i dressingiem miodowym
390 g
30 PLN

z wędzonym łososiem, roszponką,
świeżym ogórkiem i sosem
miodowo-musztardowym
300 g
25 PLN

Panini

z suszonymi pomidorami, rukolą,
mozzarellą i pesto bazyliowym
300 g
21 PLN

ze skórką
150 g

Frytki z batata
150 g

grillowane warzywa
150 g

15 PLN

„Żurek” - traditional sour soup
with white sausage and egg
250 ml
17 PLN

with wine and butter sauce, chilli
pepper, garlic and parsley
280 g
32 PLN

Chicken liver

10 PLN

z lodami kokosowymi
140 g

18 PLN

Szarlotka

z bitą śmietaną i sorbetem malinowym
170 g
18 PLN
8 PLN

with entrecote steak, garlic, chilli
pepper, sweet peas, coriander, crab
crisps and cream
450 g
32 PLN

with garlic, chilli pepper, parsley and
parmesan
320 g
27 PLN

ROOM SERVICE.
MENU NOCNE

Chicken wings

18 PLN

Zachęcamy do skorzystania z
naszej usługi Take-in!
Proszę wybrać potrawy z menu,
a następnie zadzwonić do nas,
by złożyć zamówienie. Gdy danie
będzie gotowe oddzwonimy.
Usługa jest bezpłatna tylko przy
odbiorze osobistym w naszej
restauracji. Room service za
dodatkową opłatą 20 pln.
Przekąski dostępne są również 24/7
w naszym To Go Café lub przez room
service.

Olives

green and black olives with orange and
rosemary
18 PLN

300 g

pizza with tomato sauce, goat’s cheese,
avocado and rocket
450 g
38 PLN

Jalapeňo

pizza with mozzarella, tomato sauce,
black forrest ham and jalapeno
420 g
38 PLN
pizza with mozzarella and tomato sauce
380 g
29 PLN
Choice of toppings
Jalapeno
Cheddar cheese
Ham
Bacon

romain salad, croutns, parmesan and
Caesar dressing
350 g
26 PLN
3PLN
6PLN
9PLN

Club sandwich

toasted bread, chicken breast, bacon,
tomato and egg
520 g
28 PLN

BAgel

with smoked salmon, lamb’s salad,
cucumber and honey-mustard sauce
300 g
35 PLN

PANINI

salad with rocket, lamb’s salad, avocado,
pommegranate, quail egg and white
wine dressing
380 g
32 PLN

Mozarella salad

with mixed salat leaves, mozzarella in
tempura, sun dried tomatoes, cherry
tomato, black olives and honey dressing
390 g
30 PLN

with sun dried tomatoes, rocket,
mozzarella cheese, basil pesto
300 g
21 PLN

PORK TENDERLOIN SANDWICH

on toasted bread, sous-vide tenderloin
pork, pickled cucumber with chilli,
chedar cheese, and garlic sauce – fried
in egg
480 g
25 PLN

ciasto malinowe
Glazurowana marchew baby
130 g

8 PLN

z sosem czekoladowym
150 g

18 PLN

Lody czekoladowe
z gorącymi wiśniami
170 g

Dostępne 24 godziny na dobę –

Odpowiednie dla wegetarian –

Zdrowa opcja – Poproś o informacje o alergenach – Ceny zawierają VAT

18 PLN

Available 24/7

–

Suitable for vegetarians

–

4 PLN
4 PLN
4 PLN
4 PLN

Freshly made sandwiches, prepared
in our kitchen, served in a choice of
bread: white, panini, wholemeal

Our super fresh salads are
the perfect alternative for a
scrumptious, lighter and healthy
choice

Smoked salmon

with sweet chilli sauce
450 g

Avocado

SANDWICHES

SALADS

Add to your Caesar
Cripsy Bacon
Chicken
Shrimps

20 PLN

Our pizza bases come from Italy
and are wood fired for an authentic
Italian bake and topped right here
in our kitchen

MARGHERITA

Tagliatelle

To share
with bbq dip
350 g

Ciasto czekoladowe

with smoked salmon, spinach sauce,
garlic and shallot
370 g
35 PLN

Classic Caesar

8 PLN

8 PLN

Black linguine

with port wine sauce, sour cream and
chilli flakes
350 g
21 PLN

Onion rings

DESERY

Tost

z polędwiczką wieprzową sous – vide,
ogórkiem piklowanym z chilli, serem
cheddar, sosem czosnkowym - smażona
w jajku
480 g
25 PLN

with crouton
250 ml

Shrimps

Mieszanka sałat

z dressingiem winnym
150 g

18 PLN

with marinated chanterelles, shallot,
pickled cucumber with chilli and capers
190 g
35 PLN

z grzybami leśnymi, śmietaną, natką
pietruszki i parmezanem
350 g
38 PLN

Cząstki ziemniaczane

Choose from linguine, pappardelle,
tagliatelle pasta coated with our
homemade sauces

Beef tartare

300 g

Usiądź, zrelaksuj się i rozkoszuj
smakiem jednego z naszych
przepysznych deserów

PIZZA

Pappardelle

with oyster
250 ml

Tomato soup

Risotto

DODATKI

20 PLN

250 ml

Onion soup

Classic burger

Dodatki do wyboru
Łosoś norweski

Sandacz

82 PLN

z pieczywem tostowym, piersią
z kurczaka, pomidorami, boczkiem
i jajkiem
520 g
28 PLN

Bajgiel

PASTA

Wybór naszych ulubionych mięs i
ryb, grillowanych tak, jak lubisz

Kanapka klubowa

20 PLN

Skrzydełka

zielone z pomarańczą, czarne z
czosnkiem i rozmarynem
300 g

Sałatka Cezar

Bekon
Grillowana pierś z kurczaka
Krewetki

Krążki cebulowe

z sosem sweet chilli
450 g

Nasze super świeże sałatki to
doskonała alternatywa stanowiąca
smaczny, lżejszy i zdrowy wybór

Dodaj do sałatki:

Do podziału
z sosem BBQ
350 g

KANAPKI

BURGERY

Kombinacja naszych klasycznych i
ulubionych dań z kraju i zagranicy

Pierś z kurczaka

SAŁATKI

DANIA Z GRILLA

Healthy choice

–

Ask for allergy details

–

Prices include VAT

