
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 Open Lobby
or we still  offer traditional room service,

for a 15.00 pln tray charge.
Selected dishes are available 24/7.

“Hey there...
let us know

what’s tickling
your taste buds

and we’ll get
cooking!”

All day menu

Food to make
you happy

Witaj
Na co masz dzisiaj ochotę?

Każdy znajdzie coś dla siebie. 
Usiądź wygodnie i sprawdź menu.

Masz jakieś pytania? Jesteśmy po to, aby Ci pomóc, 
więc zagadnij dowolnego członka zespołu.

Gdzie złożyć zamówienie?
Możesz złożyć zamówienie w recepcji lub 

przy barze - gdzie Ci wygodniej. 

Odbierz sam lub poczekaj 
w pokoju. Obsługa dopasowana 

 do Twoich potrzeb.
Chcesz wypróbować naszą usługę samodzielnego 

odbioru? Jesteśmy gotowi, kiedy ty jesteś. 
Zadzwoń do nas, aby złożyć zamówienie. 

Odbiór zamówienia Take-in z Open Lobby jest
bezpłatny, niemniej nadal oferujemy tradycyjną

usługę Room Service z opłatą 15.00 zł za
dostarczenie do pokoju.

Wybrane dania są dostęne 24/7.

Ulubione przez wszystkich
Risotto grzybowe (v) (vg) (Gs) 39.00
Delikatny ryż z wegańskim śmietanowym sosem 
z borowikami i pieczarkami, podany z wegańskim 
parmezanem i natką pietruszki. 

Fish & chips 38.00
Dorsz smażony w cieście naleśnikowym,  
frytki domowe, sos tatarski.

Sandacz z makaronem grandine 58.00
Sandacz smażony saute i makaron grandine, podane z 
jogurtem naturalnym, oliwą szczypiorkową  
i confitowanymi pomidorami. 

Pierś z kaczki z borowikami 54.00
Konfitowana w oleju z jabłkami, podana z kopytkami
ziemniaczanymi podsmażanymi na maśle, borowikami, 
pietruszkowym vinaigrette i sosem własnym.

Polędwiczka wieprzowa 32.00
Podana z sosem chrzanowym, z zapiekanką 
ziemniaczaną, puree z buraka i sałatką jabłkową z 
cebulą czerwoną.

Sznycel cielęcy  
z puree ziemniaczanym 51.00
Przygotowany według klasycznego przepisu, z jajkiem 
sadzonym, puree ziemniaczanym i zasmażaną kapustą.

Zachowaj trochę miejsca! Proponujemy pyszne 
desery, dające chwile radości z każdym kęsem.

Kokosowy crème brûlée (v) 24.00
Zapiekany deser, przygotowywany ze śmietanki
aromatyzowanej kokosem, limonką i trawą cytrynową.

Klasyczne brownie czekoladowe (v) (24) 22.00
Czekoladowe ciasto
amerykańskie, liofilizowana marakuja, mus mango.

New York Cheesecake (v) 21.00
Kremowy sernik w stylu nowojorskim,  
lody słony karmel, sos czekoladowy.

Ryż basmati (v) (Gs) 7.00
Gotowany na parze z dodatkiem masła i szczypiorku.

Puree ziemniaczane (v) (Gs) 8.00
Lokalne ziemniaki tłuczone z masłem.

Frytki stekowe (v) 7.00
Z najlepszych polskich ziemniaków. 

Krążki cebulowe (v) 11.00
Smażone na złoto chrupiące krążki białej cebuli.

Mix sałat (v) (vg) (Gs) 12.00
Sałaty zielone i kolorowe z dodatkiem  
warzyw ogrodowych.

Warzywa sezonowe (v) (Gs) 9.00
Gotowane na parze, podane z masłem klarowanym. 

Mięso, ryby i dania wegetariańskie od lokalnych dostawców  
grillowane tak, jak lubisz.

Ser halloumi (v) (Gs) 29.00
Delikatnie grillowany cypryjski ser z mleka owczego.

Wędzone tofu (v) (vg) (Gs) 26.00
Przygotowane na bazie mleka sojowego i wędzone,  
dzięki czemu ma wyjątkowy charakter. 

Łosoś (Gs) 36.00
Idealnie doprawiony i grillowany filet z łososia. 

Kurczak 1/2  32.00
Połowa kurczaka, marynowana w sosie sojowym
z ostrą papryką i czosnkiem. 

Polędwica wołowa (Gs) 65.00
Wyjątkowa wołowina z najlepszych polskich hodowli. 

T-bone steak (Gs) 90.00
Dla najbardziej wymagających smakoszy,  
konkretna porcja idealnie grillowanej wołowiny. 

Sosy 6.00
Sos pieprzowy  |  Sos BBQ  |  Sos serowy 
Sos mango-jalapeno |  Sos holenderski

Vege burger (v) 36.00
Ideał dla wegetarian - grillowany 
halloumi, ziemniaczane rosti
i sos mango-jalapeno. 

Chicken burger 32.00
Grillowany kotlet drobiowy, 
chrupiące warzywa
i paprykowy ajwar w pszennej bułce.

Beef burger  38.00
Nasza specjalność - perfekcyjnie 
wysmażona wołowina, sos 
majonezowy i wyśmienita bułka.

Danie z grilla

I deser na koniec
Strudel jabłkowy (v)  18.00
Tradycyjna receptura,przygotowana w oparciu o
polskie jabłka. Serwowany na ciepło z lodami 
cynamonowymi. 

Deser lodowy (v)  19.00
Lody waniliowe, czekoladowe oraz truskawkowe, 
podane z liofilizowaną maliną i bitą śmietaną.

Owoce sezonowe (v) (vg) (Gs) 19.00
Wybór spośród najlepszych
w sezonie - o aktualny wybór
zapytaj kelnera.

Burgery

Dodatki Wybierz dodatek idealny dla Twojego dania.

Wszystkim naszym burgerom 
towarzyszą sałata, pomidory i 
czerwona cebula, a podawane są 
z surówką Coleslaw, frytkami i 
ketchupem!

Wybór ponadczasowych przysmaków z domu i zagranicy.

Dodatkowe porcje 
Kurczak   10.00 
Bekon  6.00   
Wołowina   16.00 
Ser Halloumi  12.00
Ser żółty   4.00
Ziemniaczane rosti  6.00 
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Wegetarianie  
i Weganie

Wino

Wine offer

Powiedz nam!

Tell us!

Każde wino z naszej oferty możesz 
zakupić w kieliszku, karafce i butelce!

Each wine from our selection 
is available by glass, carafe and bottle!

Zapytaj o 

Ask for

Nie znalazłeś tego,  
na co masz ochotę?

Can’t see what you want?

Jeżeli mamy skladniki, nasi kucharze 
to przygotują.

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

Hummus (v) (vg) (Gs) (24) 16.00 
Traditional chickpea spread served with
roasted peppers and crispy pita.

Garlic shrimps (Gs) 36.00
Shrimps sauteed in garlic butter with white
wine and chilli, served with cherry tomatoes.

Baked bacon 21.00
Served with apple mousse,
miso sauce with cream, grain coriander and soy sauce.

Beef tartare (Gs) 38.00
Beef sirloin chopped by hand, yolk, pickled boletus, red 
onion, pickled cucumber and caper mayonnaise.

Mezze 40.00
Hors d’ouevre plate, perfect for 2 people. Capers, pepper 
stuffed with cottage cheese, stuffed olives, onion rings, 
hummus, goat cheese, salami, maturated ham,
crackers & pita.

Tomato soup (v) (vg) (24) 15.00
Delicious tomato cream soup made with
pelati tomato, grandine noodles and cream.

Sour soup 19.00
Made with rye sourdough, served with egg,
mashed potatoes and sandwich stuffed with
white polish sausage and horseradish. 

Oriental broth (v) (vg)  13.00
Prepared with soy sauce, ginger, chilli,
aniseed and lemongrass, served with soba
noodles and carrot. 

Broth additives  
Shrimps 16/20  14.00
Smoked tofu  6.00 (v) (vg) 
Pork tenderloin  10.00
Chicken breast  7.00

Always prepared by hand and made-to order with 
carefully selected ingredients and bread.

The Club Sandwich 35.00
Classic triple sandwich stuffed with grilled chicken,
vegetables, crispy bacon and boiled egg,  
served with fries. 

Ham sandwich (24) 12.00
Prepared with wheat toast, slowly cooked pork ham,
lollo bianco lettuce, sun-dried tomatoes,  
cucumber and mayonnaise.

Egg & Cheese sandwich (v) (24) 12.00
Prepared with wheat toast, boiled egg, hard cheese,
pickled cucumber and mayonnaise. 

Tofu sandwich (v) (vg) (Gs) 12.00
Prepared with gluten-free bread,
smoked tofu, baked pepper and zucchini.

Hummus (v) (vg) (Gs) (24) 16.00 
Tradycyjna pasta z ciecierzycy podana
z pieczoną papryką oraz chrupiącą pitą.

Krewetki czosnkowe (Gs) 36.00
Krewetki podsmażane w maśle czosnkowym
z białym winem i chilli, podane z pomidorkami cherry.

Pieczony boczek 21.00
Podany z musem jabłkowym i sosem miso ze śmietaną, 
ziarnami kolendry i sosem sojowym.

Tatar wołowy (Gs) 38.00
Ręcznie siekana polędwica wołowa, żółtko, borowik, 
czerwona cebula, kiszony ogórek i majonez kaparowy.

Mezze 40.00
Półmisek przekąsek - idealny dla 2 osób. Kapary, 
papryczki nadziewane twarożkiem, oliwki faszerowane, 
krążki cebulowe, hummus, ser kozi, salami, szynka 
dojrzewająca, krakersy i pita.

Zupa pomidorowa (v) (vg) (24) 15.00
Rozgrzewający krem z pomidorów
pelati, makaron grandine, śmietana.

Żurek kujawski 19.00
Na bazie zakwasu żytniego, podany z
jajkiem, puree ziemniaczanym i sandwichem
zapiekanym z białą kiełbasą i chrzanem. 

Bulion orientalny (v) (vg)  13.00
Przygotowany na bazie z sosu sojowego,
imbiru, chilli, anyżu i trawy cytrynowej,
podany z makaronem soba i marchwią. 

Dodatki do bulionu  
Krewetki 16/20  14.00
Tofu wędzone  6.00 (v) (vg) 
Polędwiczka 
          wieprzowa  10.00
Pierś z kurczaka  7.00

Choose from three types of noodle -  
penne, tagliatelle and spaghetti or go  
gluten free – Bellissimo!

Arrabbiata (v) (vg) 21.00
Classical tomato sauce with olive oil,
garlic and chilli.

Bolognese 28.00
Cream sauce with smoked bacon,
served with Parmesan cheese and parsley.

Spicy shrimp 37.00
Shrimps fried with garlic, chilli and white wine, served 
with cherry tomato, arugula and green parsley.

Carbonara 30.00
A garlic & smoky bacon sauce, topped with Parmesan. 

Our super-fresh salads make the perfect choice 
for a lighter and healthier meal.

Chicken & bacon Ceasar salad (24) 34.00
Gently seasoned chicken breast, served with bacon,
green lettuce selection, wheat croutons and parmesan 
style crisp. 

Your own creation (v) (vg) (Gs) 20.00
Selection of green salads, red onion, cherry tomato and 
classic vinaigrette, served with toppings at your own 
choice. 

Toppings 
Boiled egg   5.00 (v)
Smoked tofu 6.00 (v) (vg) 
Tempura prawns  10.00 
Bacon   6.00 
Tempura chickpea
  & sunflower patties  8.00 (v)
Baked pepper  8.00 (v) (vg) 
Halloumi cheese  12.00 (v)
Grilled chicken   10.00 
Beef tenderloin   19.00

Przygotowane zawsze na bieżąco, ze starannie 
wyselekcjonowanych składników i pieczywa.

KLUBOWA 35.00
Klasyczna potrójna kanapka wypełniona
grillowanym kurczakiem, warzywami, chrupiącym
boczkiem i jajkiem gotowanym, podana z frytkami.

Sandwich z szynką (24) 12.00
Przygotowany na pieczywie tostowym z gotowaną
szynką wieprzową, sałatą karbowaną, suszonymi
pomidorami, ogrodowym ogórkiem i majonezem.

Sandwich z jajkiem i serem (v) (24) 12.00
Przygotowany na pieczywie tostowym z
gotowanym jajkiem, serem żółtym, ogórkiem
konserwowym i majonezem. 

Sandwich z tofu (v) (vg) (Gs) 12.00
Przygotowany na pieczywie bezglutenowym z
wędzonym tofu, pieczoną papryką i cukinią.

Starters & nibbles

Seasonal salads

Trzy rodzaje makaronu do wyboru - penne,  
tagliatelle oraz spaghetti, dostępne również  
w wersji bez glutenu – Bellissimo! 

Arrabbiata (v) (vg) 21.00
Klasyczna pasta z pomidorów z dodatkiem oliwy, 
czosnku i chilli.

Bolognese 28.00
Aromatyczny sos z pomidorów pelati, marchwii i selera, 
mięso wieprzowo-wołowe, podane z parmezanem.

Z krewetkami 37.00
Krewetki z czosnkiem, chilli i białym winem, podane z 
pomidorem cherry, rukolą i zieloną pietruszką.

Carbonara 30.00
Kremowo-śmietanowy sos  
z wędzonym bekonem, podany z parmezanem.

Nasze super świeże sałatki to idealna  
opcja lekkiego i zdrowego posiłku.

Sałatka Cezar z bekonem (24) 34.00
Delikatnie przyprawiany kurczak, podany z 
boczkiem, mieszanką zielonych sałat, grzankami 
pszennymi i parmezanowymi krakersami. 

Kompozycja własna (v) (vg) (Gs) 20.00
Mieszanka sałat zielonych, czerwona cebula, 
pomidor koktajlowy i vinaigrette, podana z 
dodatkami według Twojego uznania. 

Dodatki 
Jajko gotowane 5.00 (v)
Wędzone tofu 6.00 (v) (vg) 
Krewetki w tempurze  10.00 
Bekon   6.00 
Kuleczki z ciecierzycy i słone - 
 - cznika w tempurze 8.00 (v)
Pieczona papryka  8.00 (v) (vg) 
Ser halloumi 12.00 (v)
Grillowany kurczak   10.00 
Polędwica wołowa  19.00

Przygotowana wesług tradycyjnych receptur, ze 
świeżymi składnikami, które gwarantują prawdziwy 
smak Włoch.

Margherita (v)   Ø 32 cm 22.00
Delikatne ciasto, pyszny sos pomidorowy i mozzarella. 

Dodatki do pizzy 
Rukola   4.00 (v) (vg)  
Pieczona papryka 6.00 (v) (vg)   
Pieczarki   4.00 (v) (vg)  
Ser pleśniowy 6.00 (v)   
Szynka parmeńska  12.00  
Grillowany kurczak  10.00   
Bekon   6.00  
Salami   6.00   
Szynka gotowana 6.00  

Startery i zupy

Sałatki sezonowe

Get started with a tasty plate or some nibbles to share.

Pasta

Please inform a member of staff before dining if you have a food allergy or intolerance. All food is prepared in an area where allergens are present. 
(v) Vegetarian (vg) Vegan (Gs) Dishes are produced utilising non-gluten containing ingredients (24) Available 24 hours per day.  

Prices include VAT. Kids stay and eat free means that children under the age of 13 years can enjoy breakfast free of charge. 
Lunch and dinner are also free when chosen from the kids’ menu and the child is accompanied by at least one adult eating at least one main course. 

This offer applies to the hotel in which the child’s family is staying.

Sandwiches

Z myślą o Was przygotowaliśmy 
dania oznaczone symbolem ‘v’ i ‘vg’.

Zacznij od smacznej przystawki lub przekąsek do podziału.

MakaronyPizza

Przed posiłkiem poinformuj personel, jeżeli masz jakiekolwiek alergie lub nietolerancje pokarmowe. Wszystkie potrawy są przygotowywane w miejscu, w którym są 
obecne alergeny. (v) Wegetariańskie (vg) Wegańskie (Gs) Dania są przygotowywane ze składników bezglutenowych (24) Dostępne przez 24 godziny na dobę. Ceny zawierają VAT. 

„Nasi mali goście śpią i jedzą za darmo” oznacza, że dzieci do 13 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnego śniadania. Lunch i obiad również są bezpłatne, jeżeli są wybierane z 
menu dla dzieci i dziecko jest w towarzystwie co najmniej jednej osoby dorosłej, zamawiającej przynajmniej jedno danie główne.  

Oferta ta dotyczy hotelu, w którym przebywa rodzina dziecka. 

Kanapki

danie dnia

Today’s Special

Vegetarian & Vegan
Choose selected dishes 

with the ‘v’ and ‘vg’ symbol. 

Made using traditional recipes, topped with fresh  
ingredients to create a true taste of Italy.

Margherita (v)  Ø 32 cm 22.00
Delicate pastry, delicious tomato sauce and mozzarella. 

Pizza Toppings 
Rocket   4.00 (v) (vg)  
Baked pepper 6.00 (v) (vg)   
Champignons  4.00 (v) (vg)  
Blue cheese  6.00 (v)   
Parma ham  12.00  
Grilled chicken  10.00   
Bacon   6.00  
Salami   6.00   
Boiled pork ham 6.00  

Pizza

Everyone’s favourites
Mushroom risotto (v) (vg) (Gs) 39.00
Delicate rice with vegan cream, boletuses and
champignons, served with vegan parmesan and 
parsley. 

Fish & chips 38.00
Cod fried in pancake batter, home fries, tartare sauce.

Zander with grandine noodle 58.00
Sauté fried zander and grandine noodles served
with yoghurt, chive oil and confit tomatoes. 

Duck breast with boletuses 54.00
Confit in oil with apples, served with potato dumplings
gently fried on butter, fried boletuses, parsley 
vinaigrette and its own gravy.

Pork tenderloin 32.00
Served with horseradish sauce, potato casserole, beet 
puree and apple salad with red onion.

Veal schnitzel with mashed potatoes 51.00
Prepared according to the classic recipe, served with 
fried egg, mashed potatoes and fried cabbage.

Serving up a selection of all-time favourites from home and away.

Burgers
Freshly prepared burgers served 
in a brioche bun with fries and 
coleslaw. All our burgers comes 
with lettuce, tomato and red 
onion.

Vege burger (v) 36.00
Grilled halloumi cheese, potato rosti 
and mango-jalapeno sauce. 

Chicken burger 32.00
Grilled chicken cutlet, crunchy 
vegetables and ajwar - pepper sauce 
in a wheat bread roll.

Beef Burger  38.00
Our speciality - perfectly grilled beef 
served with mayonnaise sauce on the 
perfect bun.

 
Add extra toppings 
Chicken   10.00 
Bacon  6.00   
Beef patty   16.00 
Halloumi   12.00
Cheese   4.00
Potato rosti  6.00 

Locally sourced meats, fish and vegetarian options grilled to your liking.

Halloumi cheese (v) (Gs) 29.00
Delicately grilled Cypriot cheese from sheep’s milk.

Smoked tofu (v) (vg) (Gs) 26.00
Based on soy milk and gently smoked. 

Salmon (Gs) 36.00
Perfectly seasoned and grilled salmon fillet. 

Chicken 1/2  32.00
Half of chicken, marinated with soy sauce,
hot pepper and garlic. 

Beef tenderloin (Gs) 65.00
Exceptional beef from the best Polish farms. 

T-bone steak (Gs) 90.00
For the most demanding gourmets,
a plentiful portion of perfectly grilled beef. 

Sauces 6.00
Pepper sauce  |  BBQ sauce  |  Cheese sauce 
Mango-jalapeno sauce  |  Hollandaise sauce

From the grill

Basmati rice (v) (Gs) 7.00
Steamed, served with butter and chive.

Potato puree (v) (Gs) 8.00
Locally selected potatoes, mashed with butter.

Steak fries (v) 7.00
Made from best Polish potatoes.

Onion rings (v) 11.00
Crispy fried gold rings of white onion.

Lettuce selection (v) (vg) (Gs) 12.00
Green and colorful lettuces with garden vegetables.

Seasonal vegetables (v) (Gs) 9.00
Gently steamed and served with clarified butter. 

On the side Choose a side to perfect your meal.

Save some room! We’ve got some delicious 
desserts, with a moment of joy in every mouthful.

Coconut crème brûlée (v) 24.00
Baked dessert, prepared with cream flavoured with 
coconut, lime and lemongrass.

Classic chocolate brownie (v) (24) 22.00
Chocolate American-style cake, lyophilised 
passionfruit, mango mousse.

New York Cheesecake (v) 21.00
Creamy cheesecake served with  
salted caramel ice cream and chocolate sauce.

Finish with a treat
Apple strudel (v)  18.00
Traditional recipe prepared with Polish apples and 
served hot - with cinnamon ice cream. 

Ice cream sundae (v)  19.00
Vanilla, chocolate and strawberry ice cream served
with lyophilised raspberry and cream.

Seasonal fruits (v) (vg) (Gs) 19.00
Selection of the best in season
- ask your waiter about current
selection.


