Wszystkie napoje do nabycia w recepcji hotelowej 24h
All drinks available at the Deception 24 hours a day

NAPOJE BEZALKOHOLOWE
SOFT DRINKS

WÓDKA
VODKA

Napój gazowany 0,2 l
Fizzy drink 0,2l

Sobieska kieliszek/but
Sobieski glass/bot tle

Woda Ostromecko 0,25 l
Water Ostromecko 0,25l

Finlandia kieliszek/but
Finlandia glass/bottle

PIWO
BEER

WINO
WINE

Piwo Tyskie- 0,5 l

Apelia biała i czerwona(grecka, pół-słodka)- wino0,75 l
Apelia white or red (Greek, semi-sweet)- wine- 0,75 l

Piwo Żywiec- 0,5 l
Piwo Lech- 0,5 l
Piwo Lech/ Free- 0,3 l
Piwo Reds (różne smaki)
Piwo Pilsner- 0,3 l
Piwo Pilsner- 0,5 l

Farnesse białe i czerwone (włoskie, wytrawne)0,75 l
Farnesse white or red (Italian, dry)- 0,75 l

Menu Restauracyjne

W ofercie naszej restauracji posiadamy szeroki wachlarz dań
zarówno kuchni polskiej jak i światowej. Wśród nich dania mięsne,
mączne, sałatki oraz przepyszne desery. Wszystko pięknie podane
i przygotowane z sercem, aby spełnić wymagania nawet
najbardziej wymagających gości.

Bóg zesłał ludziom pożywienie,
a diabeł kucharzy.
Lew Tołstoj

ZAKĄSKI

ZUPY

Befsztyk tatarski
Tatar steak

Gulaszowa z pieczywem
Meatsoup

Śledź staropolski z kryształową cebulką
Herring with onion

Flaki z pieczywem
Broth-based tripe soup

Grzanki z masłem czosnkowym i serem
żółtym lub pomidorami
Toast with garlic butter and cheese
or tomatoes

Źurek z pieczywem
Sour rye soup with bread
Rosół z makaronem
Chicken soup with noodles
Barszcz z kołdunami
Beatroot soup with traditional meat
dumplings

DANIE GŁÓWNE

DESER

Stek z sosem pieprzowym lub masłem
czosnkowym
Steak with pepper sauce or garlic butter

Sernik
Cheese cake

Polędwiczka wieprzowa owinieta
bekonem
w sosie borowikowym
Pork fillet with bacon and musroom sauce

Szarlotka na ciepło z bitą śmietaną
i gałką loda
Applepie with whipped carem and ice

Kieszonka z łososia ze szpinakiem
Salmon with spinach
Sandacz duszony z warzywami
gotowanymi na parze
Stewed pike-perch with boiled vegetables

Lody waniliowe z gorącymi wiśniami
Ice cream with hot cherries
Puchar owocowy
Fruit bowl

Makaron z krewetkami
Fettucine with schrimps
Sałatka Grecka
Greek Salad
Domowe pierogi ruskie lub z mięsem
Homemade pierogi filled with a mixture
of cheese or meat
Świeżo tarte placki ziemniaczane ze
śmietaną
Potato pancakes with cream

To I wiele więcej do nabycia w naszej restauracji w godz. 11:00-22:00
This and much more available at our restaurant in hours 11am.-10pm.

