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Woda mineralna / Mineral water

Coca-Cola

Sok / Juice

Prosecco

Wino / Wine 

Piwo / Beer

Wódka / Vodka 

Whiskey

Orzeszki / Peanuts 

Chipsy / Chips 

Czekolada / Chocolate

Napój energetyczny / Energy drink

Aby zamówić inne napoje alkoholowe, proszę dzwonić pod numer 835.
Please dial 835 for other alcoholic drinks.

MINI BAR

MENU ROOM SERVICE
& MINI BAR ITEMS
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Cheesecake with raspberry emulsion

Tiramisu

Deca�einated co�eee

Hot chocolate

Pot of tea (Assam Special, Green Tea, Earl Grey, Summer Berry)

Pot of regular co�ee

Bruschetta, tomato, olives, basil and grana padano cheese

Caesar salad - romaine lettuce, Caesar dressing, homemade crostini, parmesan cheese

with grilled chicken breast

with salmon

Polish style dumplings with cabbage, boletus mushroom and crispy smoked bacon 

Tuscan style tomato cream soup with basil pesto

“Żurek” Polish style soup with boletus mushrooms, egg and sausage

Home style tagliatelle with creamy sauce with boletus, cherry tomato, 
gorgonzola cheese and spinach 

with grilled chicken breast

Classic club sandwich with slow-roasted turkey and Fench fries

Limousine beef burger, sesame bun, chilli salsa, vegetables, bacon, cheese, French fries 

Salmon teriyaki with roasted sesame seeds, udon noodles, young lettuce leaves
with soy sauce and lime dressing    

Crispy Wiener Schnitzel, potato confit, cranberry and lettuce leaves

To place your order, please dial 835. Maximum delivery time is up to 30 minutes. For details 
regarding our room service breakfast served from 6:30 till 11:00, please refer to our breakfast 
door-hanger. For all room service orders and additional service an extra charge 20 PLN will be 
added to your hotel bill. All prices include VAT.

When placing order, please inform us about your diet, allergies or food intolerance, so we can 
prepare your meal accordingly.
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Zamówienia przyjmujmy pod numerem 835 i realizujemy w ciągu 30 minut. Informacje 
dotyczące śniadania serwowanego w pokoju od 6:30 do 11:00, znajdziecie Państwo na 
zawieszce śniadaniowej. Do rachunku zostanie doliczona opłata serwisowa w wysokości 20 PLN. 
Wszystkie ceny zawierają VAT. 

Sernik z emulsją z malin

Tiramisu

Kawa bezkofeinowa

Gorąca czekolada

Dzbanek herbaty (Assam Special, Green Tea, Earl Grey, Summer Berry)

Dzbanek świeżo parzonej kawy

Bruschetta, pomidor, oliwki, bazylia, ser grana padano

Sałatka Cezar - sałata rzymska, sos Cezar, domowe grzanki, ser parmezan 

z grillowaną piersią kurczaka

z łososiem

Pierogi z kapustą, podgrzybkiem i chrupiącym wędzonym boczkiem  

Toskański krem z pomidorów z pesto bazyliowym

Żurek na żytnim zakwasie z podgrzybkami, jajkiem i kiełbasą

serem gorgonzola i szpinakiem

z grillowaną piersią kurczaka

Klasyczna kanapka klubowa z wolno pieczonym indykiem i frytkami 

Burger z selekcjonowanej wołowiny Limousine, sezamowa bułka, salsa z chilli, 
warzywa, bekon, ser, frytki, 

Łosoś teriyaki z prażonym sezamem, makaronem udon, młodymi listkami sałat 
w dressingu sojowym z limonką

Chrupiący sznycel wiedeński, ziemniaki confit, żurawina i liście sałat

Domowe tagliatelle w kremowym sosie z prawdziwkami, pomidorkami koktajlowymi, 

Podczas składania zamówienia prosimy o przekazanie wszelkich informacji dotyczących Państwa 
diety, alergii lub nietolerancji pokarmowej. Uwzględnimy je przygotowując  Państwa danie.

MENU ROOM SERVICE

GENERAL INFORMATION REGARDING ROOM SERVICE

Food allergens

PLN MENU ROOM SERVICE

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI ROOM SERVICE

Alergeny pokarmowe

Przekąski i sałatki

served from 11:00 till 23:00 - all dishes are served with a fine selection of bread and butter serwowane od 11:00 do 23:00 - wszystkie dania podawane są ze świeżym pieczywem i z masłem

Desserts

Coffee & tea

Starters and salads

Soups

Hot dishes

Desery

Kawa i herbata

Przekąski i sałatki

Zupy

Dania główne


