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MENU I  
(cena w zależy od wybranej zupy, dania głównego oraz deseru minimalna 106 PLN 

maksymalna 122 PLN.) 

(final price depends on choice of the dishes min 106 PLN max price 122PLN) 
 

Przystawki wydane na platerach/Starters served by waiters 
Pasztet z dziczyzny z sosem cumberland, łosoś marynowany, sałatka z suszonymi 

pomidorami i mozarellą 

Pieczywo 

Game Pate with cumberland sauce, marinaded salmon, salad with sundried tomatoes and 

mozarella 

Bread 
 

Zupy do wyboru/Soups 
Cebulowa po królewsku lub Żurek po krakowsku 

Royal onion soup or Barley soup Krakow style 
 

Dania główne do wyboru/Main courses 
Pieczeń cielęca w borowikach lub Sandacz w porach z kurkami  

lub Potrawa bronowicka wegetariańska 

Roast veal with best wild mushrooms or Perch with leeks and wild mushrooms or Vegetarian 

stev Bronowice style 

 

Ziemniaki podsmażane, ziemniaki puree 

Fried potatoes, mashed potatoes 

Buraki zabielane, bukiet warzyw gotowanych 

Beetroot puree, boiled vegetables 
 

Desery do wyboru/Desserts 
Piernik lub Maliniak 

Gingerbread or Raspberry cake 
 
 

MENU II  
(min.110 PLN, max.160 PLN) 

 
 

Przystawki wydane na platerach/Starters served by waiters: 
Pierogi mieszane, befsztyk tatarski wymieszany, śledź po krakowsku, 

Pieczywo 
Mix of Polish pierogi, beefsteak tartare, herring Krakow style, 

Bread 
 

Zupy do wyboru/Soups 

Barszcz z kołdunami lub Krem z borowika w chlebie 

Betroot soup with savoury dumplings or Cream of best wild mushrooms served in bread 
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Dania główne do wyboru/Main courses 

Polędwiczki z dzika lub Turnedo z łososia na sosie czosnkowo-pieprzowym lub Gołąbki 

wegetariańskie w sosie borowikowym 
Wild boar tenderloins with forest sauce or Salmon turnedos in garlic-pepper sauce or Stuffed 

Cabbage with mushrooms sauce 

 

Kluski kładzione, ziemniaki podsmażane 

Boiled dumplings, fried potatoes 

Buraki zabielane, szpinak 
Beetroot puree, spinach 

 

Desery do wyboru/Desserts 
Tort kawowo-czekoladowy z różą lub Lody Cassate 

Coffee-chocolate cake with rose or Cassate ice-cream 

 
 

MENU III 
(min.114 PLN, max.142 PLN) 

 
 

Przystawki wydane na platerach/Starters served by waiters 

Pasztet z sarny, befsztyk tatarski wymieszany, łosoś marynowany 
Game Pate with cumberland sauce, beefsteak tartare, łosoś marynowany 

Bread 
 

Zupy do wyboru/Soups  

Rosół z kołdunami lub Cebulowa po Królewsku 

Boulion with savoury dumplings or Royal onion soup 
 

Dania główne do wyboru/Main courses 
Pieczeń z sarny lub Sandacz w porach z kurkami lub Kotleciki z jagnięcia 

Roast deer or Pikeperch with leek and chanterelle or Lamb chops 
 

Ziemniaki podsmażane, ziemniaki puree 

 Fried potatoes, mashed potatoes 

Buraki zabielane, mix sałat z sosem vinegrette 

Beetroot puree, mix of green salads with vinegrette sauce 

 

Desery do wyboru/Desserts 
Maliniak lub Tort ajerkoniakowy 

Raspberry cake or Advocat cake 

 


