
MENU ROOM SERVICE
& MINI BAR ITEMS



MENU ROOM SERVICE PLN
serwowane od 11:00 do 23:00 

Przekąski i sałatki / Starters and salads
Bruschetta, pomidor, oliwki, bazylia, grana padano  29

Bruschetta, tomato, olives, basil, grana padano 

Sałatka Cezar – sałata rzymska, sos Cezar, domowe grzanki, parmezan  36

Ceasar salad – romaine lettuce, Ceasar dressing, homemade crostini, parmesan

z grillowaną piersią kurczaka  49

with grilled chicken breast 

Tatar wołowy, rzodkiewka, grzyby, żółtko, dym  49

Beef tartare, pickled radish, mushrooms, confit egg yolk, smoke 

Zupy/ Soups
Toskański krem z pomidorów, pesto z bazylii  28

Tuscan cream of tomatoes, basil pesto

Żurek na żytnim zakwasie z podgrzybkami, jajkiem i kiełbasą  28

“Żurek” Polish style soup with egg and sausage

Tom Yum Kung, tajska pikantna zupa z krewetkami 35 

Tom Yum Kung, spicy Thai soup with shrimps 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI ROOM SERVICE
Zamówienia przyjmujemy 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.

Alergeny pokarmowe
Podczas składania zamówienia prosimy o przekazanie wszelkich informacji dotyczących 

Państwa diety, alergii lub nietolerancji pokarmowej. Uwzględnimy je przygotowując Państwa 

danie.



served from 11:00 a.m. till 11:00 p.m. 

MENU ROOM SERVICE PLN

Makarony / Pasta
Polskie pierogi z kapustą, podgrzybkiem i chrupiącym wędzonym boczkiem  38

Polish dumplings stuffed with cabbage, boletes and crispy smoked bacon

Tagliatelle, kurczak, konfitowane pomidory, cukinia, boczniak, grana padano  49

Tagliatelle, chicken, confit tomatoes, zucchini, oyster mushroom, grana padano

Dania główne/ Main courses
Klasyczna kanapka klubowa z kurczakiem i frytkami  49

Classic club sandwich with chicken and French fries 

Burger z wołowiny, warzywa, bekon, cheddar, frytki, brioche  54

Beef burger, vegetables, bacon, cheddar, French fries, brioche

Łosoś teriyaki, sezam, udon, liście sałat w dressingu sojowym z limonką  75

Salmon teriyaki, sesame seeds, udon, salad leaves with soy sauce and lime dressing 

Desery / Desserts
Sernik z bezą, cynamonowa ziemia, malinowe coulis, czips z sękacza  28

Cheesecake with meringue, cinnamon crumble, raspberry coulis, “sękacz” crisp

Sałatka z owoców, likier pomarańczowy, sorbet mango  28

Fruit salad, orange liqueur, mango sherbet

GENERAL INFORMATION REGARDING ROOM SERVICE
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.

Food allergens
When placing order, please inform us about your diet, allergies or food intolerance, so we can 

prepare your meal accordingly.



MINI BAR

Mini Bar items  PLN
Woda mineralna / Mineral water  16

Coca-Cola  17

Sok / Juice  17

Napój energetyczny / Energy drink  20

Piwo / Beer  19

Wino / Wine  25

Wódka / Vodka  25

Whiskey  36

Prosecco  38

Orzeszki / Peanuts  15

Chipsy / Chips  15

Czekolada / Chocolate  23

Aby zamówić inne napoje alkoholowe, proszę dzwonić pod numer 835.

Please dial 835 for other alcoholic drinks.


