MENU
RESTAURACJA HOTELU WIENIAWA
Godziny otwarcia: pn-sb od 7.00 do 22.00, nd i święta od 8.00 do 22.00

Tel: 71 782 80 12 lub 71 782 80 13
PRZEKĄSKI NA CIEPŁO / WARM SNACK
Smażony ser w chrupiącej panierce
Fried cheese in crispy coating

100g

10 zł

Jajecznica na szynce
Scrambled eggs with ham

150g

6 zł

Warzywa zapiekane pod beszamelem
Fried vegetables in béchamel sauce

200g

12 zł

Placki ziemniaczane ze szpinakiem
Potato pancakes with spinach

210g

14 zł

Placki ziemniaczane ze śmietaną
Potato pancakes with sour cream

130g

12 zł

10 szt

15 zł

Kalmary z dipem meksykańskim
Squids with Mexican dip

130g

18,50 zł

Paluszki krabowe w panierce sezamowej z sosem słodko kwaśnym
Crab sticks breaded in sesam with sweet and sour sauce

200g

16 zł

70g

11 zł

Pierogi
Dumplings

PRZEKĄSKI NA ZIMNO / COLD ZNACK
Befsztyk tatarski
Tatar beef steak

Sledź w oleju
Herring in oil

100g

8 zł

Śledź w śmietanie
Herring in sour cream

100g

8 zł

60g

6 zł

Zestaw kolacyjny
kiełbasa z grilla z cebulką , szynka , ser żółty,
ogórek, papryka, pieczywo , masło
Super menu grillsausage ,ham,hard cheese,
cucumber, paprika, butter, bread

350g

19 zł

Zestaw śniadaniowy
jajecznica, parówki, szynka , ser biały, ser żółty,
ogórek, papryka, masło, pieczywo
Breakfast menu: scrambled eggs, frankfurters, ham,
cottage cheese, hard cheese, cucumber, paprika, butter, bread

450g

18 zł

Sałatka grecka / sałata, ser typu feta, oliwki, cebula,
pomidor, górek, sos winegret
Greek salad / lettuce, tomato, cucumber, olives, feta cheese, onion,
sauce winegret

300g

18 zł

Sałatka z kurczakiem
sałata, ogórek, pomidor, grillowany kurczak, jajko,
ananas, szparagi, sos czosnkowy
Chicken salad / salad, cucumber, tomato, grilled chicken, egg,
ananas, asparagus, garlic sauce

350g

22 zł

Sałatka Nicejska
sałata, pomidor, ogórek, papryka, cebula, oliwki,
jajko, tuńczyk, sos winegret
Lettuce, tomato, cucumber, paprika, onion, olives,
egg, tuna, sauce winegret

300g

20 zł

Sałatka Kamila

350g

21 zł

Ruloniki z szynki z kremem chrzanowym
Ham rolls with horseradish sauce

SAŁATKI / SALADS

sałata, pomidor, ogórek, paprika, Ser cammambert panierowany,
ser żółty, sos winegret
Lettuce, tomato, cucumber, paprika, cheese cammambert breaded,
cheese, sauce winegret

ZUPY / SOUPS
Zupa dnia
Soup of the Day

250ml

7-15 zł

Rosół domowy z makaronem
Broth with noodle

250ml

7 zł

Zupa pomidorowa z makaronem
Tomato soup with noodles

250ml

7 zł

Żurek z jajkiem
Soup made from fermentem rye with egg

250ml

9,50 zł

Flaczki
Tripes

250ml

12 zł

Pierś po parysku / Soczysty filet drobiowy panierowany w cieście z nutką ziół
prowansalskich i lekkim sosem koperkowym
Chicken breast

140g

16 zł

Kotlet de Volaille / starannie zwinięty filet drobiowy z promieniującym
smakiem świeżego masła i sosem serowo-porowym

140g

17 zł

Piramida / z domowych, chrupiących placków ziemniaczanych
przekładanych szpinakiem otulona soczystym kurczakiem
Pyramid of potato pancakes with spinach wrapped chicken

200g

23 zł

Polędwiczki w sosie kurkowym
Tenderloin in mushroom sauce

120g

21 zł

Schab ze szparagami
Pork loin with asparagus

120g

21 zł

Rarytas królewski
Kinglike delicacy

150g

20 zł

Schab po poznańsku
”Poznański” pork chop

120g

18 zł

Kotlet schabowy panierowany

100g

15 zł

DANIA Z DROBIU / POULTRY MEALS

DANIA Z WIEPRZOWINY / PORK MEALS

Breaded pork chop
Rolada z karczku z warzywami i serem w sosie pieczeniowym
Roast neck in sauce
Golonka z kością
Knuckle of pork

150g

17 zł

100g

7 zł

POTRAWY Z GRILLA / GRILL MEALS
Piknik grillowy (zestaw na 2 osoby)
350g
50 zł
Polędwica wieprzowa, schab, karczek, filet z drobiu,
ziemniaki w otulinie z boczku, dip serowy
Grill picknick (for 2 people) Pork loin, loin, neck, poultry fillet, potatoes enwraped in bacon,
cheese dip
Karczek z grilla
Karczek grillowany, ziemniaki opiekane, surówka z kapusty
Grilled neck, fried potatoes, white cabbages

90g/200g/100g

25 zł

Schab z grilla z masłem czosnkowym
Grilled pork-chop with garlic butter

130g

18 zł

Grillowane kawałki kurczaka
Grilled chicken

150g

16 zł

Pstrąg smażony z masłem czosnkowym
Fried trout with garlic butter

100g

10 zł

Dorsz pod pierzynką z grzybów leśnych
Cod In forest mushrooms

100g

12 zł

Łosoś z grilla
Grilled salmon

100g

12 zł

Dorsz na parze z warzywami
Cooked Cod with vegetables

220g

24 zł

RYBY/ FISHES

MAKARONY / PASTA

Spaghetti carbonara / Spaghetti z boczkiem i parmezanem
w sosie śmietanowym
Spaghetti with bacon and parmesan cheese in cream sauce

300g

21 zł

Spaghetti z kurczakiem i brokułami
Spaghetti with chicken and broccoli

300g

22 zł

PIZZE
Margherita / Sos, ser, oregano
Sauce, cheese, oregano

10 zł

Capricosa / Sos, ser, szynka, pieczarki, pomidory, oregano
Sauce, cheese, ham, mushrooms, tomatoes, oregano Sauce

12,50 zł

Salami/ Sos, ser, pomidory, salami, oregano
Sauce, cheese, tomatoes, salami, oregano

12,50 zł

Vegetariana / Sos, ser, papryka, pieczarki, kukurydza, cebula, pomidory, oregano
Sauce, cheese, peppers, mushrooms, corn, onions, tomatoes, oregano

12,50 zł

Hawajska / Sos, ser, szynka, kukurydza, ananas, oregano
Sauce, cheese, ham, corn, pineapple, oregano

13 zł

Szpinakowa / Sos, ser, szpinak, ser typu feta, czosnek, oregano
Sauce, cheese, spinach, feta-type cheese, garlic, oregano

16 zł

Dodatki / Ser, pieczarki, szynka, kukurydza, pomidory, cebula, papryka i wiele innych…
Cheese, mushrooms, ham, corn, tomatoes, onions, peppers, spinach and many more

3,50 zł

Wszystkie pizze podawane są na średnim cieście o średnicy ok. 24 cm.
Czas oczekiwania około 20-30 min.

DODATKI / SIDE ORDERS
Ziemniaki / Potatoes
Frytki / Chips
Ziemniaki pieczone w ziołach / Potatoes with herbs
Kluski śląskie / Nudeln
Bukiet surówek / Bunch of Salado
Bukiet świeżych warzyw ze śmietanką / Fresh vegetables with cream
Warzywa gotowane / Cooked vegetables
Szpinak ze słonecznikiem / Spinach with sunflower seeds
Kapusta zasmażana / Fried cabbage

4 zł
6,50 zł
4,50 zł
7 zł
7 zł
9 zł
9 zł
8,50 zł
7 zł

DESERY / DESSERTS
Sernik z bitą śmietaną
Cheesecake with whipped cream
Lody „Melba”
2 gałki lodów waniliowych, brzoskwinia, bita śmietana, sos malinowy
2 scoops vanilla ice cream, peach, whipped cream, raspberry sauce

8,50 zł

9 zł

Lody „Fantazyjne”
3 gałki lodów (różne smaki) , owoce, bita śmietana, polewa czekoladową
3 scoops of ice cream (various flavors), fruit, whipped cream chocolate topping

11 zł

Maliny na ciepło z lodem i sosem na bazie czerwonego wina
Raspberries warm with ice and sauce based on red wine

12 zł

NAPOJE ZIMNE / COLD DRINKS
Soki i nektary / Juices and nectars
Woda mineralna Cisowianka
gazowana i niegazowana / parkling water / still water
Woda mineralna Cisowianka
gazowana i niegazowana / parkling water / still water
Woda w dzbanku z lodem i cytryną
Coca-cola
Fanta, Sprite
Tonic
Herbata mrożona / Iced tea
Kawa mrożona / Iced coffe
Red bull puszka

0,2l 4,50 zł
0,3l 5,50 zł
0,5l 6 zł
1 litr 12 zł
0,5l 6 zł
0,5l 6 zł
0,2l 5 zł
0,5l 6 zł
9 zł
8 zł

NAPOJE GORĄCE / HOT DRINKS
Café Creme-czarna
Cafe Creme z ciepłym mlekiem
Espresso ( + woda)
Café Latte
Cappucino
Czekolada na gorąco / Hot chocolate
Herbata z cytryną w filiżance / Tea with lemon in a cup
Herbata z cytryną w imbryku / Tea with lemon in the kettle
Herbata owocowa w filiżance / Fruit in a cup of tea
Herbata owocowa w imbryku / Fruit tea in the kettle

PIWO LANE

5,50 zł
8 zł
7 zł
10 zł
10 zł
8,50 zł
4,50 zł
8 zł
4,50 zł
8,50 zł

Piast

0,5l 7 zł

0,3l 6 zł

PIWO BUTELKOWE
Okocim Premium Jasne
Żywiec
Carlsberg
Karmi Classic bezalkoholowe

0,5l 7 zł
0,5l 8 zł
0,5l 8 zł
0,4l 5,50 zł

WINA Z CHILE
Gato Blanko
Gato Negro Merlot
Gato Negro Cabernet Savignon

but 60 zł
but 60 zł
but 60 zł

WINA Z HISZPANII
Cervantez

but 40 zł

WINA Z WĘGIER
Egri Bickaver(na porcje)
TokajFurmint(na porcje)

100 ml 7 zł
100 ml 7 zł

WINA MUSUJĄCE
Sowietskoje Igristoje
Gran Cinzano

but 35 zł
but 60 zł

WÓDKI
Żołądkowa czysta De luxe
Żołądkowa gorzka
Luksusowa
Smirnoff
Wyborowa
Finlandia
Absolut Blue
Żubrówka

40ml 5,50 zł
40ml 5 zł
40ml 5,50 zł
40ml 6 zł
40ml 5,50 zł
40ml 6 50 zł
40ml 6,50 zł
40ml 5 zł

0,5l 55 zł
0,5l 50 zł
0,5l 55 zł
0,5l 50 zł
0,5l 60 zł
0,5l 80 zł
0,5l 80 zł
0,5l 50 zł

