
 

                                                             

          

Oferta specjalna na hasło: „Poznań za pół ceny”  

30.04.2016r – 03.05.2016r 

 

Przystawki 

 
 

Carpaccio z polędwicy wołowej, kapary, rukola, parmezan i jajka przepiórcze  

Beef carpaccio, capers, rucola, parmesan and quail eggs 

21,00 pln 

42,00 pln 

Kozi ser smażony w cieście kataifi z żurawiną 

Goat cheese fried in kataifi pastry with cranberries 

12,50 pln 

25,00 pln 

 

Sałaty 

 

Rukola z melonem, szynką serrano, owocem phisalisu i owocową galaretką 

Rucola with melon, serrano ham, physalis fruit and fruit jelly 

17,50 pln 

35,00 pln 

Sałatka Cesar z kurczakiem, bekonem, grzankami i sosem kaparowym 

Caesars salad with chicken, becon, croutons and capar souce 

15,50 pln 

31,00 pln 

 

Zupy 

 

Lekki bulion z warzywami sezonowymi 

Light broth with seasonal vegetables 

5,50 pln 

11,00 pln 

Pikantna pomidorowa z kurczakiem i warzywami 

Spicy tomato soup with chicken and vegetables 

9,00 pln 

18,00 pln 

 

  

 

 



 

                                                                                        

                                                               

Dania główne 

 

Pappardelle z kurkami, cebulą, groszkiem i śmietanką 

Pappardelle with chanterelles, onions, green peas and cream 

  20,00 pln 

   40,00 pln 

Makaron ryżowy z wołowiną, krewetkami i pikantnymi warzywami 

Rice noodles with beef, shrimps and spicy vegetables 

  26,50 pln 

   53,00 pln 

Stek z tuńczyka z grilla, pieczone ziemniaki, pomidorki cherry z ziołami, 

czosnkiem i solą morską 

Grilled tuna steak, baked potatoes, cherry tomatoes with herbs, garlic and sea 

salt 

  29,50 pln 

   59,00 pln 

Filet z kurczaka, kolorowe warzywa z patelni 

Chicken fillet with colourful pan-fried vegetables 

 19,00 pln 

38,00 pln 

Pierś kacza na warzywach sweet chilli, konfitura z wiśni z imbirem, kopytka 

ziemniaczane 

Sweet chilli duck breast on vegetables, sour cherry jam with ginger, potato 

dumplings 

22,50 pln 

45,00 pln 

Club sandwich z kurczakiem, bekonem, jajkiem i frytkami 

Club sandwich with chicken,becon, egg and chips 

15,50 pln 

31,00 pln 

 

Desery 

 

Krem mascarpone z owocami leśnymi, likierem kawowym i bezą 

Mascarpone cream with wild fruit, coffee liquor and meringue 

7,00 pln 

14,00 pln 

Smoothie truskawkowy z miętą i bitą śmietaną 

Strawberry smoothie with peppermint and whipped cream 

7,00 pln 

14,00 pln 

 

    

       Rezerwacje:                      tel.: + 48 61 624 88 00                   e-mail: nhpoznan@nh-hotels.com 
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