
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) are available 24 hours per day. A 10% discretionary 
service charge will be added to your bill. 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.

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) i są dostępne przez 
24 godziny na dobę. Do rachunku zostanie dodana uznaniowa opłata za obsługę w wysokości 10%. 
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. 

Menu na cały dzień

Welcome
What do you fancy today?

We’ve got something for everyone, 
so take a seat and check out our menu.

Have a question? Just ask and it’ll  be 
our pleasure to answer them.

Ready to order?
Let us know what you would like either at reception 

or at the bar, whichever works best for you.

Take-in or wait-in.
Room service to suit you.

If you’d like to try our take-in service, 
please give us a call to order 

whatever you fancy.

It’s free to collect from our Open Lobby Restaurant
or we still  offer traditional room service,

for a 20 PLN tray charge between 11am-11pm.

Potrawy, 

które Cię 

uszczęśliwią

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 pokojowa 

dopasowana do Twoich potrzeb.
Chcesz skorzystać z samodzielnego odbioru?  

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

Możesz je bezpłatnie odebrać z Open Lobby Restaurant  
lub skorzystać z tradycyjnej obsługi w pokoju za 20 PLN  

od tacy w godzinach 11:00-23:00. Przekąski  
są dostępne 24/7 w naszym barze  

lub poprzez obsługę
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Łosoś Gravlax 29.00 PLN
 mus chrzanowy, cytryna

Carpaccio wołowe 34.00 PLN 
oliwa truflowa, rukola, parmezan, grissini

Krewetki z awokado 42.00 PLN
relish z mango i chilli

Rosół drobiowy z makaronem  27.00 PLN

Zupa Toskańska   26.00 PLN

Żurek 28.00 PLN
biała kiełbasa, jajko

Carbonara, chrupiący bekon 36.00 PLN

Szpinak, suszone pomidory, czosnek* 34.00 PLN

Krewetki, chili, kolendra, czosnek 42.00 PLN

Margherita 36.00 PLN

Pepperoni  39.00 PLN 
Salami, suszone pomidory, oliwki

Wegetariańska  39.00 PLN 
Pieczarki, cebula, warzywa grillowane

HAPPY HOURS

Tell us!

Buy 1 get 2 free
from 4 pm to 6 pm everyday 

(for wine and beverages only)

Ask for

Can’t see what you want?

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

Today’s Special

3 courses  
for 94 PLN

Choose selected dishes 
with the  symbol

3 dania 
za 94 PLN

HAPPY HOURS

Powiedz nam!

zamów 1 otrzymaj 2  
codziennie od 16 do 18
(dotyczy win i napojów)

Zapytaj o

Nie znalazłeś tego,  
na co masz ochotę?

Jeżeli to mamy, nasi kucharze 
to przygotują.

Wybierz dania z symbolem 

specjalność dnia

Przystawki i przekąski
Zacznij od smacznej przystawki lub przekąsek  
do podziału. 

Klasyczne dania z makaronem serwowane  
z autentycznymi sosami włoskimi. Do wyboru trzy  
typy makaronów lub opcja bezglutenowa*: Bellissimo!

Makarony

Pizza z pieca opalanego drewnem ze świeżymi 
składnikami, które gwarantują prawdziwy 
smak Włoch.

Pizza

Kanapka Klubowa 42.00 PLN 
 jajko sadzone, frytki

Kanapka z szarpaną wieprzowiną 49.00 PLN 
surówka z kapusty z marchewką i majonezem

Kanapki
Świeżo przygotowywane na zamówienie, podawane 
na wybranym przez Ciebie pieczywie.

Sałata, ser pleśniowy i gruszka w czerwonym 
winie, malinowy winegret  32.00 PLN

Cezar klasyczny z kurczakiem  
i bekonem 39.00 PLN

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

Gravlax salmon 29.00 PLN
 horseradish mousse, lemon

Beef Carpaccio 34.00 PLN
truffle olive oil, rucola, parmesan, grissini

Shrimps & avocado 42.00 PLN 
mango & chili relish

Chicken broth with noodles  27.00 PLN

“Tuscany” soup, croutons   26.00 PLN

Sour rye soup 28.00 PLN
white sausage, egg

Carbonara, crispy bacon 36.00 PLN

Spinach, sun-dried tomatoes, garlic* 34.00 PLN

Shrimp, chili, coriander, garlic 42.00 PLN

Margherita 36.00 PLN

Pepperoni 39.00 PLN 
Salami, dried tomatoes, olives

Vegetarian 39.00 PLN
Mushrooms, onion, grilled vegetables

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

Classic pasta dishes made with authentic  
Italian sauces. Choose from three types of  
pasta or go gluten free* – Bellissimo!

Pasta

Wood-fired pizzas topped with fresh ingredients 
to create a true taste of Italy.

Pizza

Club Sandwich 42.00 PLN 
sunny side egg, french fries

Pulled pork sandwich 49.00 PLN 
Coleslaw salad

Sandwiches
Freshly made to order, served in your choice of bread.

Lettuce, blue cheese & red wine marinated pear, 
raspberry vinaigrette  32.00 PLN

Caesar salad, chicken, bacon 39.00 PLN

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

Mix pierogów z cebulką 37.00 PLN

Filety kurczaka w tempurze 41.00 PLN
w tempurze, sos meksykański, opiekane ziemniaki z 
ziołami, miks sałat

Sznycel wieprzowy 42.00 PLN
jajko sadzone, sałatka ziemniaczana

Dorada pieczona 46.00 PLN
wiosenne warzywa na parze, purèe musztardowe,  
sos koperkowy

Jagnięcina marynowana 79.00 PLN
w kawie i rozmarynie, maślany szpinak, purèe 
marchewkowe, sos miętowy

Ulubione przez  
wszystkich

Trio czekoladowe,  
mus malinowy 25.00 PLN

Sernik z białą czekoladą,  
sorbet truskawkowy 34.00 PLN

Szarlotka na ciepło, lody 26.00 PLN

Panna Cotta, mus z mango,  
owoce 24.00 PLN

Selekcja lodów 19.00 PLN

Wybór ponadczasowych przysmaków z domu i zagranicy.

Sosy grillowe  7.00 PLN
BBQ | Sos pieprzowy | Sos grzybowy

Stek z antrykotu wołowego 99.00 PLN
sos grzybowo-pieprzowy, frytki lub opiekane ziemniaki

Danie z grilla
Mięso i dodatki wegetariańskie od lokalnych  
dostawców grillowane tak, jak lubisz.

Burgery

Dobierz dodatki 8.00 PLN

Boczek | Cheddar | Krążki cebulowe |  
Jalapeño | Jajko sadzone

Burger wołowy z frytkami 49.00 PLN

Wybierz dodatek idealny dla Twojego dania.

Dodatki

Ziemniaki 10.00 PLN

Frytki 10.00 PLN

Mix sałat 10.00 PLN

Warzywa sezonowe 10.00 PLN

Ryż gotowany 10.00 PLN

I deser na koniec 
Zachowaj trochę miejsca! Proponujemy pyszne  
desery, dające chwile radości z każdym kęsem.

Świeżo przygotowywane burgery podawane w bułce 
typu brioche ze smażonymi ziemniakami ze skórką 
i sałatką coleslaw. Wolisz sałatkę zamiast bułki? 
Chciałbyś dodatkowy sos lub kolejnego burgera? 
Zapytaj naszego pracownika!

Polish dumplings 37.00 PLN

Tempura chicken fillet 41.00 PLN
mexican sauce, roasted herbal potatoes,  
mixed green salad

Pork schnitzel 42.00 PLN
sunny side egg, potato salad

Roasted seabream 46.00 PLN
steamed vegetables, mustard purèe,  
dill sauce

Slow cooker coffee & rosemary  
braised lamb shanks 79.00 PLN
buttery spinach, carrot purèe, pepermint sauce

Everyone’s  
favourites

Chocolate Trio,  
raspberry mousse 25.00 PLN

White chocolate Cheesecake,  
strawberry sorbet 34.00 PLN

Home made apple pie, ice cream 26.00 PLN

Panna Cotta, mango mousse,  
seasonal Polish fresh fruits 24.00 PLN

Your choice of ice cream 19.00 PLN

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

Grill sauces  7.00 PLN 
BBQ | Pepper sauce | Mushroom sauce

Beef Entrecôte Steak 99.00 PLN
pepper & mushrooms sauce, french fries or oven-baked 
potatoes - your choice

From the grill
Locally sourced meats and vegetarian options grilled 
to your liking.

Burgers

Addition (extra) 8.00 PLN

Bacon | Cheddar | Onion rings |  
Jalapeño | Fried egg

Beef burger, French fries 49.00 PLN

Choose a side to perfect your meal.

On the side

Potatoes 10.00 PLN

Chips 10.00 PLN

Mix of lettuces 10.00 PLN

Seasonal vegetables 10.00 PLN

Rice 10.00 PLN

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

Freshly prepared burgers served  
in a brioche bun with skin-on fries and coleslaw. 
Swap your bun for salad, add extra toppings or an 
extra burger – just ask!

Grillowany ser halloumi  36.00 PLN
mix sałat, ogórek 

Grilled Halloumi Cheese 36.00 PLN
mixed salad, cucumber 

24H 24H

24H24H

24H 24H

24H 24H

24H24H

24H 24H

24H 24H

24H

24H
24H 24H

24H 24H

24HPotrawy z symbolem         są dostępne 24H. 24HPotrawy z symbolem         są dostępne 24H.

Od 5 osób doliczane jest 10% opłaty serwisowej. 10% service charge will be added to a party of 5 or more.


