
 

 

 
PRZYSTAWKI Z DELIKATESÓW 

 

Deska serów lub wędlin           39 

Mix oliwek             15 

Melanzana- bakłażan zapiekany z mozzarellą          23 

Prosimy zapytać obsługę 

o wybór tortów i ciast z Delikatesów 13 

 

MENU RESTAURACYJNE 

Bulion z pieczonej kaczki                               26 

Sałatka z dynią i zieloną soczewicą                                               31 

Sałatka Caesar z kurczakiem lub krewetkami                           39 

Tatar wołowy z sosem Ponzu lub żółtkiem         37 

Agnolotti z pieczonym burakiem i serem kozim                                              32 

Tagliolini z konfitowaną kaczką          35 

Pappardelle z szynką Parmeńską                            37 

Czarne tagliolini z krewetkami i szpinakiem         39 

Krewetki w sosie z białego wina                                               44 

Okoń morski z ziemniakami francuskimi i szpinakiem        65                                                                

Krakower z ziemniakami puree i kapustą włoską oraz speckiem       69 

Antrykot lub polędwica wołowa z sosem pieprzowym z sałatką z rukoli  

i  ziemniakami purée            81 

Burger wołowy z bekonem i serem Gruyere                                                      49         

DODATKI 

Ziemniaki purée, ziemniaki francuskie, sałata rzymska z dressingiem,   

szpinak na maśle, warzywa grillowane, sałatka z rukoli, mizeria,       

kapusta włoska ze speckiem                    9 

DESERY 

Crème Caramel                                                 19 

Crumble śliwkowe z lodami mlecznymi          23 

 

Wszystkich gości zapraszamy również do wyboru mięs, owoców morza oraz 

słodkości z Delikatesów 13  (poziom -1) 

 

Wykaz alergenów dostępny u obsługi 

Ceny podane są w PLN 

 

 

 
 
 

APPETIZERS FROM THE DELI 
 

Cheese or charcuterie board    39 

Mixed olives     15 

Melanzana-grilled aubergine with mozzarella  23 

Please ask for the cakes 

available in Delikatesy 13 

 

RESTAURANT MENU 

Roasted duck broth     26 

Pumpkin and green lentils salad    31 
 
Caesar salad with chicken or shrimps   39 

Beef tartare with Ponzu sauce or egg yolk   37 

Agnolotti with roasted beetroot and goat cheese  32 

Tagliolini with a confit duck    35 

Pappardelle with Parma ham    37 

Black tagliolini with shrimps and spinach   39 

Shrimps in with white wine sauce   44 

Sea bass with french potatoes and spinach   65 

Krakover with potato purée and savoy cabbage with speck 69 

Entrecôte or tenderloin with pepper sauce with rocket salad  

          and potato purée    81 

Beef burger with bacon and  Gruyere cheese  49  

                                                         SIDES 

Potatoes purée, french potatoes, romaine lettuce with dressing, 
spinach with butter, grilled vegetables, rocket salad,  
cucumber salad, savoy cabbage with speck      9 

 

DESSERTS 

 

Crème Caramel     19 

Plum crumble with milk ice cream   23 

 

 

All guests are also invited to choose from an individually prepared 

selection of our meats, seafood and sweets from Delikatesy 13 (level -1) 

 

List of allergens is available from our staff 

All prices are in PLN 

https://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/savoy-cabbage
https://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/savoy-cabbage

