
Sa³atka z grillowanym ³ososiem                  24 z³

Sa³atka grecka z serem feta i oliwkami       18 z³

Sa³atka a`la „Cezar” z grzankami    17 z³
i grillowanym kurczakiem

Królowa sa³atek - mix sa³at                              28 z³
z chrupi¹cym bekonem, kurczakiem, 
serem Feta i jajkiem, skropiony francuskim 
dresingiem podany z chipsem z parmezanu

Do ka¿dej sa³atki podajemy 
bu³eczki w³asnego wypieku z mas³em zio³owym

Rosó³ domowy z wiejskiej kury                        8 z³ 
podany z makaronem w³asnego wyrobu

Krem pomidorowy                      8 z³
podany z makaronem w³asnego wyrobu

Barszcz czerwony                      8 z³
podany z pasztecikiem lub ko³dunami 

Krem cappucino z borowików                12 z³
podany z ³azankami    
    
Regionalna specjalnoœæ Szefa Kuchni         15 z³ 
Czernina                                                  
       
¯ur wielkopolski na naturalnym                  15 z³
zakwasie podany w gor¹cym, 
chrupi¹cym chlebku

Soczysty filet z kurczaka ze szpinakiem,      32 z³
serem mozzarella i suszonymi pomidorami
z sosem gorgonzola podany 
z br¹zowym ry¿em i broku³ami
   
Królewska kaczka w sosie pieczeniowym    49 z³ 
podana z pyzami i modr¹ kapust¹ 
w jab³uszku
   
Filet z kurczaka w potrawce                 23 z³*
podany z ry¿em i gotowan¹ marchewk¹
      
Kotlet de Volaille z kurczaka podany           25 z³*
z ziemniakami gotowanymi i bukietem 
surówek
     
Filet z kurczaka capresse przek³adany         36 z³ 
serem mozzarella i pomidorem 
aromatyzowanym bazyli¹ 
podany na risotto grzybowym 
z bukietem surówek, sosy na zimno

£osoœ gotowany na parze     39 z³    
podany w aksamitnym sosie 
jogurtowo - koperkowym
z br¹zowym ry¿em
i bukietem warzyw gotowanych

Grillowany filet z ³ososia norweskiego         44 z³
z krewetkami w tempurze na makaronie 
pappardelle i sosie z owoców morza

Dorsz atlantycki na gor¹cej patelni     35 z³
podany na sosie neapolitana 
z czosnkiem, kaparami, pomidorkami 
cherry podany z chrupi¹c¹ bagietk¹ 
i bufetem sa³atkowym

Pstr¹g w asyœcie grillowanych warzyw     35 z³
i zasma¿anych ziemniaków 
z dodatkiem zió³

Przystawki 
ŒledŸ po królewsku                          15 z³  

Tatar z ³ososia    22 z³
podany z oliw¹ cytrynow¹ 

Befsztyk tatarski   18 z³

Krewetki królewskie marynowane   25 z³
w czosnku z odrobin¹ imbiru podane 
na s³odko – pikantno w kompozycji 
egzotycznych owoców

Carpaccio z polêdwicy wo³owej                 25 z³
podane na sosie korzenno – miodowym
z rukol¹, pomidorkami koktajlowymi 
i parmezanem

Do ka¿dej przystawki podajemy 
bu³eczki w³asnego wypieku z mas³em zio³owym

Pierogi po lwowsku z ziemniakami,   
cebulk¹ i œwie¿ym twaro¿kiem

Pierogi z kapust¹ i grzybami                 12 z³
   

Pierogi ruskie z ziemniakami                         12 z³
i bia³ym serem 

12 z³

Zupy
  Ryby i 
Owoce Morza 
 

Drób

Sa³atki
Pierogi 

Zapraszamy
od poniedzia³ku do soboty

na œwie¿e, pyszne, dwudaniowe 

Ka¿dego dnia do wyboru 2 dania w cenie 16 z³

Istnieje mo¿liwoœæ wykupienia 
karnetów obiadowych 

na codzienne inne Dania Dnia:
-   10% zni¿ki przy wykupieniu 10 obiadów
-   20% zni¿ki przy wykupieniu 20 obiadów

W ka¿d¹ niedzielê i wybrane œwiêta 
zapraszamy na

w godz. 13.00-16.00

JESZ ILE CHCESZ!
za jedyne 40 z³/os.

Penne alla Contadina                 16 z³
Makaron w sosie œmietanowym 
z czosnkiem, cebulk¹ i broku³ami
    
Penne all`Arrabiata                 18 z³
Makaron penne z papryk¹, cebulk¹, 
pomidorami, bekonem i czosnkiem     
     
Spaghetti Aglio Olio                  13 z³
Makaron spaghetti z oliw¹ z oliwek, 
czosnkiem i papryk¹ chili
    
Pappardelle con spinaci e salmone              26 z³
Makaron pappardelle z czosnkiem, cebul¹,
szpinakiem i ³ososiem w sosie œmietanowym

Makarony 
Obiady Domowe 

Bufety Obiadowe

Szanowni Pañstwo,
 

bardzo prosimy o podanie kelnerowi
informacji o posiadaniu jednej z powy¿szych 
kart, uprawniaj¹cych do otrzymania rabatu 

w naszej gastronomii.

Wczeœniejsze zg³oszenie jest warunkiem 
otrzymania rabatu.

Rabat udzielamy od zamówienia powy¿ej 25 z³.
Dziêkujemy

*Szczegó³owy regulamin 
dostêpny jest w recepcji hotelu

przed z³o¿eniem zamówienia

Honorujemy karty rabatowe sieci Hoteli Pietrak:

Specjalnoœæ
Szefa

Specjalnoœæ
Szefa

Specjalnoœæ
Szefa

Specjalnoœæ
Szefa

Menu



Cielêcina w sosie                                                  
œmietanowo-kurkowym    
w asyœcie broku³ i marchewki 
podana z ziemniakami gotowanymi 
okraszonymi koperkiem

Mix 3 miês podany na grillowanych   49 z³ 
warzywach z frytkami dry-fry 
i zimnymi sosami   

Do wszystkich potraw z grilla 
podajemy sosy na zimno:

- meksykañski 
- tzatziki

45 z³

Gyros 

Dania 
dla dzieci

Kebab w bu³ce                            12 z³* 
(miêso wieprzowe, ogórek zielony, 
pomidor, surówka, sos)

Gyros z frytkami 15 z³*
(miêso wieprzowe, frytki, surówka, 
sos tzatziki)

Gyros w tortilli 11 z³*
(miêso wieprzowe, ogórek, 
pomidor, surówka, sos)

Hamburger LUX 12 z³*
(miêso wieprzowe, jajko sadzone, 
pieczarki, cebula, sos)

Hamburger Specjal                              9 z³*
(miêso wieprzowe, surówka z kapusty, 
ogórek, pomidor, sos)
     
Chicken Burger                                            9 z³*
(filet z kurczaka, sa³ata, pomidor, ogórek, sos)

ZESTAW  PIWOSZA 11 z³*
Nuggetsy z kurczaka, kr¹¿ki cebulowe, 
frytki steak house, kalafior
z panierowanym broku³em, dip

Hamburgery 

Piwa beczkowe:

Warka                            0,3 l         5 z³
Warka                           0,5 l          6 z³

Piwa butelkowe:

¯ywiec                       0,3 l                   6 z³
¯ywiec                       0,5 l                   7 z³

Piwo  niskoalkoholowe     0,3 l                   6 z³    

Warka                                0,5 l              6 z³
Warka Strong                    0,5 l           7 z³

Heineken                            0,3 l                 6 z³
Heineken                            0,5 l                    7 z³

Desperados                       0,4 l                  8 z³

Paulaner               0,5 l                 10 z³
Paulaner dunkel                     0,5 l                 12 z³

Sok do piwa                         1 por.                  0,50 z³

Napoje
Gor¹ce

Piwo

Sok wyciskany ze œwie¿ych pomarañczy          8 z³

Sok wyciskany 
ze œwie¿ych owoców i warzyw                              6 z³
(jab³ko - marchew)

Soki owocowe naturalne                   4 z³

Pepsi Cola         4 z³
7-UP                                                                                4 z³
Mirinda Orange                                    4 z³
Schweppes Tonic                       4 z³

�ródlana woda Cisowianka „Perlage”   0,3 l   4 z³
                                                                              0,7 l    8 z³

Herbata mro¿ona                                         4 z³

Napoje
Zimne 

Kawa z ekspresu         6 z³
Kawa espresso 6 z³
Kawa latte              9 z³
Kawa cappuccino 7 z³
Kawa po irlandzku 10 z³

Herbata 5 z³
Herbata z cytryn¹       5,50 z³
Herbata z rumem 7 z³

Czekolada na gor¹co 8 z³

Bitki wieprzowe w sosie z podgrzybka       
podane  z kluskami œl¹skimi i modr¹ 
kapust¹ z rodzynkami 

¯eberka po amerykañsku marynowane   38 z³
w sosie barbecue podane z frytkami 
dry-fry, grillowanymi warzywami 
i bukietem surówek, sosy na zimno

Karkówka z marynaty                                       35 z³
s³odko - pikantnej podana z frytkami 
steak house, grillowanymi warzywami 
i bukietem surówek, sosy na zimno

Chrupi¹cy kotlet panierowany,                   23 z³*
podany z ziemniakami 
i kapust¹ zasma¿an¹ z grzybami

28 z³ 

Stek z polêdwicy wo³owej podany 
z ziemniakiem baked, z sosem tzatziki, 
grillowanymi warzywami 
i bukietem surówek, sosy na zimno    

Soczysty stek z angusa z mas³em                  65 z³
czosnkowym podany z frytkami dry-fry, 
groszkiem cukrowym i marchewk¹, 
sosy na zimno

Wo³owina

Wieprzowina

89 z³     300g

69 z³     200g

* Dania nie s¹ objête zni¿kami 
z tytu³u posiadania kart rabatowych

Naleœnik z serem                                           11 z³*

     14 z³*
Kentucky chicken, frytki, napój 
(Pepsi lub sok)
+ ZABAWKA 4 z³*

Domek steakoland zawiera:
- grê planszow¹ 
  z pionkami i kostk¹ 
- kolorowanki
- wykreœlanki 
- rebusy

REWELACYJNY ZESTAW DLA DZIECI  

Oznaczenia

Dania 
wegetariañskie

Dania 
regionalne

Dania 
lekkostrawne

Specjalnoœæ
Szefa

Specjalnoœæ 
Szefa Kuchni

Dania z grilla

Dania 
pikantne

/HotelPietrakTrzemeszno

Na Pañstwa ¿yczenie 
udostêpnimy kartê menu 

z wyszczególnionymi alergenami. 

Promocje Tygodnia
 

Co tydzieñ inna PROMOCJA!
Pytaj u kelnera! 

mniam mniam
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