
Danie główne do wyboru

Miętus gotowany na parze, sezonowe 
warzywa, pieczone pomidorki cherry, 
opiekane ziemniaki, sos béarnaise, fond 
ze skorupiak w, mikro-zioła
SStek z polędwicy wołowej, le ne grzyby, 
szpinak blanszowany, opiekane 
ziemniaki
Ravioli z grzybami demi-glace, natka 
pietruszki, parmezan, kiełki groszku
Gnocchi z wega skim demi-glace, 
pieczone korzenie

DeserDeser

Sernik 
Brownie

Open bar

Wino 
Czerwone: Asconi Merlot / Białe: 
Asconi Riesling
PiwoPiwo
Książęce Pszeniczne / Peroni 
/Pilsner Urquell
Soki owocowe
Napoje gazowane 
Coca-Cola / Fanta / Sprite / Tonic
Kawa i herbata

wega skie

Przystawki zimne

Antipasti
Pieczony mostek wołowy marynowany 
w przyprawach korzennych, wiąteczna 
porchetta z go dzikami, ser owczy, 
burrata
ZieZielone oliwki hiszpa skie z pestką
Ciemne winogrona
Orzechy włoskie

Frittata z grzybami i wędzoną liwką 
Canapes z tatarem wołowym, musztarda 
francuska, og rek konserwowy, cebula 
czerwona, pieczarka marynowana 
na gna grzance z bagietki korzennej, puder 
z serrano, mikro-zioła
Canapes tartare ze ledziem w czterech 
smakach: chipotle z gorczycą, pesto 
koperkowe, pieczony burak, szalotka z szarą 
renetą i czerwonym kawiorem
CCoca Catalana z oliwkami i kandyzowaną 
sk rką z mandarynki
Terrina z karpia, kapary, szpinak, posypka 
z czerstwego chleba 
Pieczywo wypiekane na miejscu 
Masło ziołowe 

Zupa do wyboru

CConsomme grzybowe, makaron ORZO, 
natka pietruszki
Barszcz czerwony, ravioli grzybowe
Zupa cytrynowa, bulion ze skorupiak w, 
owoce morza, mleko kokosowe, wieża 
kolendra

189 PLN netto 
Bez limitu: kawa, herbata, woda 20 PLN netto

Open bar 90 PLN netto

wegeteria skie                  

Menu wigilijne

Danie główne do wyboru

Karp w tempurze, kapusta zasmażana z 
ciecierzycą, opiekane ziemniaki
Traditional Hache Steak z siekanej 
wołowiny, le ne grzyby, szpinak 
blanszowany, opiekane ziemniaki
RRavioli z grzybami demi-glace, natka 
pietruszki, parmezan, kiełki groszku
Gnocchi z wega skim demi-glace, 
pieczone korzenie

Deser

Sernik 
Brownie

wega skie

Przystawki zimne

Antipasti
Pieczony mostek wołowy marynowany 
w przyprawach korzennych, wiąteczna 
porchetta z go dzikami, ser owczy, 
burrata

FFrittata z grzybami i wędzoną liwką 
Canapes z tatarem wołowym, musztarda 
francuska, og rek konserwowy, cebula 
czerwona, pieczarka marynowana 
na grzance z bagietki korzennej, puder 
z serrano, mikro-zioła
CCanapes tartare ze ledziem w czterech 
smakach: chipotle z gorczycą, pesto 
koperkowe, pieczony burak, szalotka z 
szarą renetą i czerwonym kawiorem
Coca Catalana z oliwkami i kandyzowaną 
sk rką z mandarynki
Terrina z karpia, kapary, szpinak, posypka 
z cz czerstwego chleba 
Pieczywo wypiekane na miejscu 
Masło ziołowe 

Zupa do wyboru

Consomme grzybowe, makaron ORZO, 
natka pietruszki
Barszcz czerwony, ravioli grzybowe

149 PLN netto 
Bez limitu: kawa, herbata, woda 20 PLN netto

wegeteria skie                  

Menu wigilijne
wega skie

Danie główne do wyboru

Karp w tempurze, kapusta zasmażana z 
ciecierzycą, opiekane ziemniaki
Traditional Hache Steak z siekanej 
wołowiny, le ne grzyby, szpinak 
blanszowany, opiekane ziemniaki
GnoGnocchi z wega skim demi-glace, 
pieczone korzenie

Przystawki zimne

Antipasti
Pieczony mostek wołowy marynowany 
w przyprawach korzennych, wiąteczna 
porchetta z go dzikami, ser owczy, 
burrata
ZieZielone oliwki hiszpa skie z pestką
Ciemne winogrona
Orzechy włoskie

Frittata z grzybami i wędzoną liwką 
CCanapes tartare ze ledziem w czterech 
smakach: chipotle z gorczycą, pesto 
koperkowe, pieczony burak, szalotka z 
szarą renetą i czerwonym kawiorem
Coca Catalana z oliwkami i kandyzowaną 
sk rką z mandarynki
Pieczywo wypiekane na miejscu 
MMasło ziołowe 

Zupa do wyboru

Consomme grzybowe, makaron ORZO, 
natka pietruszki

89 PLN netto 
Bez limitu: kawa, herbata, woda 119 PLN netto

wegeteria skie                  

Menu wigilijne

Main dish to choose

Steamed burbot, seasonal vegetables, 
roasted cherry tomatoes, baked 
potatoes, béarnaise sauce, shellfish 
fond, micro-herbs
Beef Beef tenderloin steak, forest 
mushrooms, blanched spinach, baked 
potatoes
Ravioli with demi glace mushrooms, 
parsley, parmesan, pea sprouts
Gnocchi with vegan demi-glace, roasted 
roots

DessertsDesserts

Cheesecake
Brownie

Open bar

Wine 
Red: Asconi Merlot / White: Asconi 
Riesling
BeerBeer
Książęce Pszeniczne / Peroni 
/Pilsner Urquell
Fruit juice
Drinks
Coca-Cola / Fanta / Sprite / Tonic
Coffee and tea

vegan

Cold appetizers

Antipasti
Roasted beef brisket marinated in 
spices, Christmas porchetta with cloves, 
sheep cheese, burrata
Spanish green olives with pits
DDark grapes
Walnuts

Frittata with mushrooms and smoked plum
Canapes with beef tartare, French mustard, 
pickled cucumber, red onion, mushroom 
marinated on spicy baguette toast, serrano 
powder, micro-herbs
CCanapes tartare with herring in four 
flavors: chipotle with mustard, dill pesto, 
baked beetroot, shallots with gray renet 
and red caviar
Coca Catalana with olives and candied 
mandarin peel
CCarp terrine, capers, spinach, stale bread 
topping
Home-baked bread
Herbal butter

Soup to choose

Mushroom consomme, ORZO pasta, 
parsley
RRed borscht, mushroom ravioli
Lemon soup, shellfish broth, seafood, 
coconut milk, fresh coriander

189 PLN net 
No-limit: coffee, tea, water 20 PLN net

Open bar 90 PLN net

vegetarian

Christmas menu

Main dish to choose

Carp in tempura, fried cabbage with 
chickpeas, roasted potatoes
Traditional Hache Steak of chopped 
beef, wild mushrooms, blanched 
spinach, baked potatoes
RRavioli with demi glace mushrooms, 
parsley, parmesan, pea sprouts
Gnocchi with vegan demi-glace, roasted 
roots

Desserts

Cheesecake
Brownie

vegan

Cold appetizers

Antipasti
Roasted beef brisket marinated in 
spices, Christmas porchetta with cloves, 
sheep cheese, burrata

Frittata with mushrooms and smoked plum
CCanapes with beef tartare, French mustard, 
pickled cucumber, red onion, mushroom 
marinated on spicy baguette toast, serrano 
powder, micro-herbs
CCanapes tartare with herring in four 
flavors: chipotle with mustard, dill pesto, 
baked beetroot, shallots with gray renet 
and red caviar
Coca Catalana with olives and candied 
mandarin peel
CCarp terrine, capers, spinach, stale bread 
topping
Home-baked bread
Herbal butter

Soup to choose

Mushroom consomme, ORZO pasta, 
parsley
RRed borscht, mushroom ravioli

149 PLN net 
No-limit: coffee, tea, water 20 PLN net

vegetarian

Christmas menu

Main dish to choose

Carp in tempura, fried cabbage with 
chickpeas, roasted potatoes
Traditional Hache Steak of chopped 
beef, wild mushrooms, blanched 
spinach, baked potatoes
GnoGnocchi with vegan demi-glace, roasted 
roots

vegan

Cold appetizers

Antipasti
Roasted beef brisket marinated in 
spices, Christmas porchetta with cloves, 
sheep cheese, burrata
Spanish green olives with pits
DDark grapes
Walnuts

Frittata with mushrooms and smoked plum
Canapes tartare with herring in four 
flavors: chipotle with mustard, dill pesto, 
baked beetroot, shallots with gray renet 
and red caviar
CCoca Catalana with olives and candied 
mandarin peel
Home-baked bread
Herbal butter

Soup to choose

Mushroom consomme, ORZO pasta, 
parsley

89 PLN net 
No-limit: coffee, tea, water 20 PLN net

vegetarian

Christmas menu



Danie główne do wyboru

Miętus gotowany na parze, sezonowe 
warzywa, pieczone pomidorki cherry, 
opiekane ziemniaki, sos béarnaise, fond 
ze skorupiak w, mikro-zioła
SStek z polędwicy wołowej, le ne grzyby, 
szpinak blanszowany, opiekane 
ziemniaki
Ravioli z grzybami demi-glace, natka 
pietruszki, parmezan, kiełki groszku
Gnocchi z wega skim demi-glace, 
pieczone korzenie

DeserDeser

Sernik 
Brownie

Open bar

Wino 
Czerwone: Asconi Merlot / Białe: 
Asconi Riesling
PiwoPiwo
Książęce Pszeniczne / Peroni 
/Pilsner Urquell
Soki owocowe
Napoje gazowane 
Coca-Cola / Fanta / Sprite / Tonic
Kawa i herbata

wega skie

Przystawki zimne

Antipasti
Pieczony mostek wołowy marynowany 
w przyprawach korzennych, wiąteczna 
porchetta z go dzikami, ser owczy, 
burrata
ZieZielone oliwki hiszpa skie z pestką
Ciemne winogrona
Orzechy włoskie

Frittata z grzybami i wędzoną liwką 
Canapes z tatarem wołowym, musztarda 
francuska, og rek konserwowy, cebula 
czerwona, pieczarka marynowana 
na gna grzance z bagietki korzennej, puder 
z serrano, mikro-zioła
Canapes tartare ze ledziem w czterech 
smakach: chipotle z gorczycą, pesto 
koperkowe, pieczony burak, szalotka z szarą 
renetą i czerwonym kawiorem
CCoca Catalana z oliwkami i kandyzowaną 
sk rką z mandarynki
Terrina z karpia, kapary, szpinak, posypka 
z czerstwego chleba 
Pieczywo wypiekane na miejscu 
Masło ziołowe 

Zupa do wyboru

CConsomme grzybowe, makaron ORZO, 
natka pietruszki
Barszcz czerwony, ravioli grzybowe
Zupa cytrynowa, bulion ze skorupiak w, 
owoce morza, mleko kokosowe, wieża 
kolendra

189 PLN netto 
Bez limitu: kawa, herbata, woda 20 PLN netto

Open bar 90 PLN netto

wegeteria skie                  

Menu wigilijne

Danie główne do wyboru

Karp w tempurze, kapusta zasmażana z 
ciecierzycą, opiekane ziemniaki
Traditional Hache Steak z siekanej 
wołowiny, le ne grzyby, szpinak 
blanszowany, opiekane ziemniaki
RRavioli z grzybami demi-glace, natka 
pietruszki, parmezan, kiełki groszku
Gnocchi z wega skim demi-glace, 
pieczone korzenie

Deser

Sernik 
Brownie

wega skie

Przystawki zimne

Antipasti
Pieczony mostek wołowy marynowany 
w przyprawach korzennych, wiąteczna 
porchetta z go dzikami, ser owczy, 
burrata

FFrittata z grzybami i wędzoną liwką 
Canapes z tatarem wołowym, musztarda 
francuska, og rek konserwowy, cebula 
czerwona, pieczarka marynowana 
na grzance z bagietki korzennej, puder 
z serrano, mikro-zioła
CCanapes tartare ze ledziem w czterech 
smakach: chipotle z gorczycą, pesto 
koperkowe, pieczony burak, szalotka z 
szarą renetą i czerwonym kawiorem
Coca Catalana z oliwkami i kandyzowaną 
sk rką z mandarynki
Terrina z karpia, kapary, szpinak, posypka 
z cz czerstwego chleba 
Pieczywo wypiekane na miejscu 
Masło ziołowe 

Zupa do wyboru

Consomme grzybowe, makaron ORZO, 
natka pietruszki
Barszcz czerwony, ravioli grzybowe

149 PLN netto 
Bez limitu: kawa, herbata, woda 20 PLN netto

wegeteria skie                  

Menu wigilijne
wega skie

Danie główne do wyboru

Karp w tempurze, kapusta zasmażana z 
ciecierzycą, opiekane ziemniaki
Traditional Hache Steak z siekanej 
wołowiny, le ne grzyby, szpinak 
blanszowany, opiekane ziemniaki
GnoGnocchi z wega skim demi-glace, 
pieczone korzenie

Przystawki zimne

Antipasti
Pieczony mostek wołowy marynowany 
w przyprawach korzennych, wiąteczna 
porchetta z go dzikami, ser owczy, 
burrata
ZieZielone oliwki hiszpa skie z pestką
Ciemne winogrona
Orzechy włoskie

Frittata z grzybami i wędzoną liwką 
CCanapes tartare ze ledziem w czterech 
smakach: chipotle z gorczycą, pesto 
koperkowe, pieczony burak, szalotka z 
szarą renetą i czerwonym kawiorem
Coca Catalana z oliwkami i kandyzowaną 
sk rką z mandarynki
Pieczywo wypiekane na miejscu 
MMasło ziołowe 

Zupa do wyboru

Consomme grzybowe, makaron ORZO, 
natka pietruszki

89 PLN netto 
Bez limitu: kawa, herbata, woda 119 PLN netto

wegeteria skie                  

Menu wigilijne

Main dish to choose

Steamed burbot, seasonal vegetables, 
roasted cherry tomatoes, baked 
potatoes, béarnaise sauce, shellfish 
fond, micro-herbs
Beef Beef tenderloin steak, forest 
mushrooms, blanched spinach, baked 
potatoes
Ravioli with demi glace mushrooms, 
parsley, parmesan, pea sprouts
Gnocchi with vegan demi-glace, roasted 
roots

DessertsDesserts

Cheesecake
Brownie

Open bar

Wine 
Red: Asconi Merlot / White: Asconi 
Riesling
BeerBeer
Książęce Pszeniczne / Peroni 
/Pilsner Urquell
Fruit juice
Drinks
Coca-Cola / Fanta / Sprite / Tonic
Coffee and tea

vegan

Cold appetizers

Antipasti
Roasted beef brisket marinated in 
spices, Christmas porchetta with cloves, 
sheep cheese, burrata
Spanish green olives with pits
DDark grapes
Walnuts

Frittata with mushrooms and smoked plum
Canapes with beef tartare, French mustard, 
pickled cucumber, red onion, mushroom 
marinated on spicy baguette toast, serrano 
powder, micro-herbs
CCanapes tartare with herring in four 
flavors: chipotle with mustard, dill pesto, 
baked beetroot, shallots with gray renet 
and red caviar
Coca Catalana with olives and candied 
mandarin peel
CCarp terrine, capers, spinach, stale bread 
topping
Home-baked bread
Herbal butter

Soup to choose

Mushroom consomme, ORZO pasta, 
parsley
RRed borscht, mushroom ravioli
Lemon soup, shellfish broth, seafood, 
coconut milk, fresh coriander

189 PLN net 
No-limit: coffee, tea, water 20 PLN net

Open bar 90 PLN net

vegetarian

Christmas menu

Main dish to choose

Carp in tempura, fried cabbage with 
chickpeas, roasted potatoes
Traditional Hache Steak of chopped 
beef, wild mushrooms, blanched 
spinach, baked potatoes
RRavioli with demi glace mushrooms, 
parsley, parmesan, pea sprouts
Gnocchi with vegan demi-glace, roasted 
roots

Desserts

Cheesecake
Brownie

vegan

Cold appetizers

Antipasti
Roasted beef brisket marinated in 
spices, Christmas porchetta with cloves, 
sheep cheese, burrata

Frittata with mushrooms and smoked plum
CCanapes with beef tartare, French mustard, 
pickled cucumber, red onion, mushroom 
marinated on spicy baguette toast, serrano 
powder, micro-herbs
CCanapes tartare with herring in four 
flavors: chipotle with mustard, dill pesto, 
baked beetroot, shallots with gray renet 
and red caviar
Coca Catalana with olives and candied 
mandarin peel
CCarp terrine, capers, spinach, stale bread 
topping
Home-baked bread
Herbal butter

Soup to choose

Mushroom consomme, ORZO pasta, 
parsley
RRed borscht, mushroom ravioli

149 PLN net 
No-limit: coffee, tea, water 20 PLN net

vegetarian

Christmas menu



Danie główne do wyboru

Miętus gotowany na parze, sezonowe 
warzywa, pieczone pomidorki cherry, 
opiekane ziemniaki, sos béarnaise, fond 
ze skorupiak w, mikro-zioła
SStek z polędwicy wołowej, le ne grzyby, 
szpinak blanszowany, opiekane 
ziemniaki
Ravioli z grzybami demi-glace, natka 
pietruszki, parmezan, kiełki groszku
Gnocchi z wega skim demi-glace, 
pieczone korzenie

DeserDeser

Sernik 
Brownie

Open bar

Wino 
Czerwone: Asconi Merlot / Białe: 
Asconi Riesling
PiwoPiwo
Książęce Pszeniczne / Peroni 
/Pilsner Urquell
Soki owocowe
Napoje gazowane 
Coca-Cola / Fanta / Sprite / Tonic
Kawa i herbata

wega skie

Przystawki zimne

Antipasti
Pieczony mostek wołowy marynowany 
w przyprawach korzennych, wiąteczna 
porchetta z go dzikami, ser owczy, 
burrata
ZieZielone oliwki hiszpa skie z pestką
Ciemne winogrona
Orzechy włoskie

Frittata z grzybami i wędzoną liwką 
Canapes z tatarem wołowym, musztarda 
francuska, og rek konserwowy, cebula 
czerwona, pieczarka marynowana 
na gna grzance z bagietki korzennej, puder 
z serrano, mikro-zioła
Canapes tartare ze ledziem w czterech 
smakach: chipotle z gorczycą, pesto 
koperkowe, pieczony burak, szalotka z szarą 
renetą i czerwonym kawiorem
CCoca Catalana z oliwkami i kandyzowaną 
sk rką z mandarynki
Terrina z karpia, kapary, szpinak, posypka 
z czerstwego chleba 
Pieczywo wypiekane na miejscu 
Masło ziołowe 

Zupa do wyboru

CConsomme grzybowe, makaron ORZO, 
natka pietruszki
Barszcz czerwony, ravioli grzybowe
Zupa cytrynowa, bulion ze skorupiak w, 
owoce morza, mleko kokosowe, wieża 
kolendra

189 PLN netto 
Bez limitu: kawa, herbata, woda 20 PLN netto

Open bar 90 PLN netto

wegeteria skie                  

Menu wigilijne

Danie główne do wyboru

Karp w tempurze, kapusta zasmażana z 
ciecierzycą, opiekane ziemniaki
Traditional Hache Steak z siekanej 
wołowiny, le ne grzyby, szpinak 
blanszowany, opiekane ziemniaki
RRavioli z grzybami demi-glace, natka 
pietruszki, parmezan, kiełki groszku
Gnocchi z wega skim demi-glace, 
pieczone korzenie

Deser

Sernik 
Brownie

wega skie

Przystawki zimne

Antipasti
Pieczony mostek wołowy marynowany 
w przyprawach korzennych, wiąteczna 
porchetta z go dzikami, ser owczy, 
burrata

FFrittata z grzybami i wędzoną liwką 
Canapes z tatarem wołowym, musztarda 
francuska, og rek konserwowy, cebula 
czerwona, pieczarka marynowana 
na grzance z bagietki korzennej, puder 
z serrano, mikro-zioła
CCanapes tartare ze ledziem w czterech 
smakach: chipotle z gorczycą, pesto 
koperkowe, pieczony burak, szalotka z 
szarą renetą i czerwonym kawiorem
Coca Catalana z oliwkami i kandyzowaną 
sk rką z mandarynki
Terrina z karpia, kapary, szpinak, posypka 
z cz czerstwego chleba 
Pieczywo wypiekane na miejscu 
Masło ziołowe 

Zupa do wyboru

Consomme grzybowe, makaron ORZO, 
natka pietruszki
Barszcz czerwony, ravioli grzybowe

149 PLN netto 
Bez limitu: kawa, herbata, woda 20 PLN netto

wegeteria skie                  

Menu wigilijne
wega skie

Danie główne do wyboru

Karp w tempurze, kapusta zasmażana z 
ciecierzycą, opiekane ziemniaki
Traditional Hache Steak z siekanej 
wołowiny, le ne grzyby, szpinak 
blanszowany, opiekane ziemniaki
GnoGnocchi z wega skim demi-glace, 
pieczone korzenie

Przystawki zimne

Antipasti
Pieczony mostek wołowy marynowany 
w przyprawach korzennych, wiąteczna 
porchetta z go dzikami, ser owczy, 
burrata
ZieZielone oliwki hiszpa skie z pestką
Ciemne winogrona
Orzechy włoskie

Frittata z grzybami i wędzoną liwką 
CCanapes tartare ze ledziem w czterech 
smakach: chipotle z gorczycą, pesto 
koperkowe, pieczony burak, szalotka z 
szarą renetą i czerwonym kawiorem
Coca Catalana z oliwkami i kandyzowaną 
sk rką z mandarynki
Pieczywo wypiekane na miejscu 
MMasło ziołowe 

Zupa do wyboru

Consomme grzybowe, makaron ORZO, 
natka pietruszki

89 PLN netto 
Bez limitu: kawa, herbata, woda 119 PLN netto

wegeteria skie                  

Menu wigilijne

Main dish to choose

Steamed burbot, seasonal vegetables, 
roasted cherry tomatoes, baked 
potatoes, béarnaise sauce, shellfish 
fond, micro-herbs
Beef Beef tenderloin steak, forest 
mushrooms, blanched spinach, baked 
potatoes
Ravioli with demi glace mushrooms, 
parsley, parmesan, pea sprouts
Gnocchi with vegan demi-glace, roasted 
roots

DessertsDesserts

Cheesecake
Brownie

Open bar

Wine 
Red: Asconi Merlot / White: Asconi 
Riesling
BeerBeer
Książęce Pszeniczne / Peroni 
/Pilsner Urquell
Fruit juice
Drinks
Coca-Cola / Fanta / Sprite / Tonic
Coffee and tea

vegan

Cold appetizers

Antipasti
Roasted beef brisket marinated in 
spices, Christmas porchetta with cloves, 
sheep cheese, burrata
Spanish green olives with pits
DDark grapes
Walnuts

Frittata with mushrooms and smoked plum
Canapes with beef tartare, French mustard, 
pickled cucumber, red onion, mushroom 
marinated on spicy baguette toast, serrano 
powder, micro-herbs
CCanapes tartare with herring in four 
flavors: chipotle with mustard, dill pesto, 
baked beetroot, shallots with gray renet 
and red caviar
Coca Catalana with olives and candied 
mandarin peel
CCarp terrine, capers, spinach, stale bread 
topping
Home-baked bread
Herbal butter

Soup to choose

Mushroom consomme, ORZO pasta, 
parsley
RRed borscht, mushroom ravioli
Lemon soup, shellfish broth, seafood, 
coconut milk, fresh coriander

189 PLN net 
No-limit: coffee, tea, water 20 PLN net

Open bar 90 PLN net

vegetarian

Christmas menu


