
MENU

Sałatki/
/Salads/

1. Sałatka z kurczakiem i avocado - Sałata rzymska, 
rukola, pomidor, ogórek, papryka, granat, avocado, 
sos musztardowy, pierś grillowana, kiełki, paluszki 
Grissini – Danie Fitness
/Salad with chicken and avocado - Romaine lettuce, arugula,
tomato, cucumber, pepper, pomegranate, avocado, mustard 
sauce, grilled  chicken breast, sprouts, Grissini breadsticks 
Fitness dish/

2. Sałatka Vege – Mieszanka sałat, rukola, 
pomidorki koktajlowe, kolorowa papryka, mieszane 
kiełki, prażone ziarna, grzanki z sosem na bazie oleju 
rzepakowego tłoczonego na zimno 
Danie Fitness / Vege
/Vege Salad - Mix of salads, arugula, cherry tomatoes, colorful 
peppers, mixed sprouts, roasted beans, toasts with an oil-based 
sauce rapeseed cold pressed - Fitness/ Vege Dish/

Dania główne
/Main courses/

1. Grillowany bukiet jarzyn zapiekany z serem mozza-
relą – brokuł, marchewka, kalafior, ziemniaki, por, olej 
rydzowy tłoczony na zimno oraz ser mozzarela 
Danie Vege
/Grilled bouquet of vegetables baked with mozzarella cheese -  
broccoli, carrots, cauliflower, potatoes, leeks, oil from rydzowy 
cold pressed and mozzarella cheese - Vege Dish/

2. Tagiatelle z kurczakiem – pierś z kurczaka, cebula, 
czosnek, chili, pomidorki koktajlowe, bazylia, oliwa 
z oliwek – Danie Fitness
/Tagiatelle with chicken - chicken breast, onion, garlic, chili, 
cherry tomatoes, basil, olive oil - Fitness Dish/

3. Penne z łososiem marynowanym w soli morskiej w 
kremie śmietanowym
/Penne with salmon marinated in sea salt in cream/

4. Płatki marynowanej w ziołach piersi z kurczaka Sous 
Vide na szafranowym ryżu z blanszowanym bukietem 
warzyw i zimnym sosem jogurtowym – Danie Fitness
/Flakes of Sous Vide chicken breast marinated in herbs on saffron 
rice with a blanched bouquet of vegetables and a cold yoghurt 
sauce - Fitness Dish/



Serdecznie witamy w Hotelu OLIMP Business & SPA

Dbając o naszych Gości, a w szczególności o Ich podniebienia –
 mamy przyjemność przedstawić Państwu kartę dań, 

których możecie skosztować w naszym Hotelu. 

Menu skomponował nasz szef kuchni Przemysław Grzenkowicz  
wraz ze swoim zespołem, opierając się wyłącznie na świeżych 

i najwyższej jakości produktach. 

Mamy nadzieję, że wyjątkowa oraz wyśmienita kuchnia sprawi, 
że polubią Państwo Hotel OLIMP i zaszczycą nas swoją 

obecnością jeszcze nie raz.  

Taking care of our Guests, and in particular about their palates -
 we are pleased to present You with a menu,

which You can taste in our Hotel.
The menu was composed by our chef Przemyslaw Grzenkowicz 

along with the team, relying solely on fresh
and the highest quality products.

We hope that unique and excellent cuisine will make
that You will like the Hotel OLIMP and will honor us with Yours

presence even more often.

5. Konfitowana pierś kacza na puree z czerwonej 
kapusty, demi-glace z wiśniami aromatyzowany 
ekstraktem z pomarańczy z mini sałatką ze świeżych 
warzyw
/Confused duck breast with red cabbage puree,
cherries flavored demi-glace with orange extract with a mini 
salad of fresh vegetables/

6. Harmonijka Drwala – pieczony, marynowany pas 
żebra wp. (ok. 500g), z sosem BBQ, ziemniaki opiekane 
oraz kapusta zasmażana
/Lumberjack’s Harmonica  - roasted, marinated rib belt
(about 500g), with BBQ sauce, baked potatoes and
fried cabbage/

7. Plastry marynowanej polędwiczki wieprzowej Sous 
Vide z grzybowym demi-glace na czerwonym winie, 
puree chrzanowe i mini sałatka ze świeżych warzyw.
/Slices of marinated Sous Vide pork tenderloin with mushroom 
demi-glace on red wine, puree horseradish and mini salad with 
fresh vegetables./

8. Pieczony filet z łososia Jurajskiego na szpinaku z 
prażonym czosnkiem, mini sałatka ze świeżych warzyw, 
ziemniaki z wody – Danie Fitness
/Roasted fillet of Jurassic salmon on spinach with roasted garlic, 
mini salad with fresh vegetables, boiled potatoes- Fitness Dish/

9. Filet z Sandacza na kremie warzywno – cytrynowym 
na kremowej śmietance – puree z batata, mini sałatka 
ze świeżych warzyw
/Sandwich fillet on vegetable and lemon cream - mashed 
potato, mini salad with fresh vegetables/

10. Zrazy z marynowanej szynki z dzika – faszerowane 
boczkiem i suszoną śliwką w sosie własnym, kasza 
grycza na palona, buraczki karmelizowane miodem i 
cytryną.
/Slices of marinated wild boar ham - stuffed bacon and dried 
plum in homemade sauce, buckwheat groats roasted, beets 
caramelized with honey and lemon./

5. Konfitowana pierś kacza na puree z czerwonej 
kapusty, demi-glace z wiśniami aromatyzowany 
ekstraktem z pomarańczy z mini sałatką ze świeżych 
warzyw
/Confused duck breast with red cabbage puree,
cherries flavored demi-glace with orange extract with a mini 
salad of fresh vegetables/

6. Harmonijka Drwala – pieczony, marynowany pas 
żebra wp. (ok. 500g), z sosem BBQ, ziemniaki opiekane 
oraz kapusta zasmażana
/Lumberjack’s Harmonica  - roasted, marinated rib belt
(about 500g), with BBQ sauce, baked potatoes and
fried cabbage/

7. Plastry marynowanej polędwiczki wieprzowej Sous 
Vide z grzybowym demi-glace na czerwonym winie, 
puree chrzanowe i mini sałatka ze świeżych warzyw.
/Slices of marinated Sous Vide pork tenderloin with mushroom 
demi-glace on red wine, puree horseradish and mini salad with 
fresh vegetables./

8. Pieczony filet z łososia Jurajskiego na szpinaku z 
prażonym czosnkiem, mini sałatka ze świeżych warzyw, 
ziemniaki z wody – Danie Fitness
/Roasted fillet of Jurassic salmon on spinach with roasted garlic, 
mini salad with fresh vegetables, boiled potatoes- Fitness Dish/

9. Filet z Sandacza na kremie warzywno – cytrynowym 
na kremowej śmietance – puree z batata, mini sałatka 
ze świeżych warzyw
/Sandwich fillet on vegetable and lemon cream - mashed 
potato, mini salad with fresh vegetables/

10. Zrazy z marynowanej szynki z dzika – faszerowane 
boczkiem i suszoną śliwką w sosie własnym, kasza 
grycza na palona, buraczki karmelizowane miodem i 
cytryną.
/Slices of marinated wild boar ham - stuffed bacon and dried 
plum in homemade sauce, buckwheat groats roasted, beets 
caramelized with honey and lemon./

 Welcome to Hotel OLIMP Business & SPA



Przystawki
/ appetizers /
1. Roladki z ciasta Spring Rolls z warzywami, 
makaronem ryżowym, grzybami mun, 
sosem sojowym z gorczycą i sezamem
/Spring rolls with vegetables, rice noodles, mun mushrooms,  
soy sauce with mustard and sesame/

3. Carpaccio z buraka z kozim serem,
prażonymi pistacjami, rukolą i dresingiem
pistacjowym, podane z ciepłą bagietką 
/Beetroot carpaccio with goat cheese, roasted pistachios, 
arugula and pistachio dressing, served with warm baguette/

Zupy
/soups/
1. Krem z pomidorów z ziołowymi grzankami, 
parmezanem i oliwą bazyliową 
/Tomato cream soup with herbal croutons, parmesan cheese 
 and basil oil/

2. Zupa rybna z owocami morza, zielonym groszkiem,
cukinią, creme fraiche i koprem
/Fish soup with seafood, green peas, zucchini, creme fraiche, 
and dill/
3. Zupa dnia 
 /The soup of the day/
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 26 zł

28 zł

18 zł

29 zł

Zakąski
/ appetizers /

1. Oryginalny Holenderski matias podawany na 
plackach ziemniaczanych z puchem cytrynowo - 
śmietanowym z jabłkiem, selerem naciowym i porą.
/The original Dutch matias served on potato pancakes with  
lemon-cream and apple, celery and leek./

2. Grillowane kalmary z pikantną salsą pomidorową 
na sałacie z paluszkami Grissini
/Grilled squid with spicy tomato salsa on lettuce with Grissini 
sticks/

3. Ser pleśniowy na gruszce i rukoli z prażonymi 
orzeszkami Pinii skropiony olejem rzepakowym tłoc-
zonym na zimno i kremem balsamicznym 
Danie Fitness / Vege
/Blue cheese on a pear and arugula with roasted pine nuts, 
sprinkled with cold pressed rapeseed oil and balsamic cream - 
Fitness / Vege Dish/

Zupy
/soups/

1. Aromatyczny krem z grzybów leśnych z chipsami 
z pasternaku, skropiony olejem rydzowym z paluszkiem 
grissini
/An aromatic cream of forest mushrooms with parsnip chips, 
 sprinkled with oil and grissini fingers/

2. Krem z pieczonych ziemniaków z borowikami 
i chipsami z bekonu
/Cream from baked potatoes with porcini mushrooms and bacon 
chips/

3. Tajska pikantna zupa z ryb i owoców morza 
z dodatkiem trawy cytrynowej, glonów morskich 
i mleczka kokosowego
 /Thai spicy fish and seafood soup with the addition of lemon 
grass, sea algae and coconut milk/
    

Zakąski
/ appetizers /

1. Oryginalny Holenderski matias podawany na 
plackach ziemniaczanych z puchem cytrynowo - 
śmietanowym z jabłkiem, selerem naciowym i porą.
/The original Dutch matias served on potato pancakes with  
lemon-cream and apple, celery and leek./

2. Grillowane kalmary z pikantną salsą pomidorową 
na sałacie z paluszkami Grissini
/Grilled squid with spicy tomato salsa on lettuce with Grissini 
sticks/

3. Ser pleśniowy na gruszce i rukoli z prażonymi 
orzeszkami Pinii skropiony olejem rzepakowym tłoc-
zonym na zimno i kremem balsamicznym 
Danie Fitness / Vege
/Blue cheese on a pear and arugula with roasted pine nuts, 
sprinkled with cold pressed rapeseed oil and balsamic cream - 
Fitness / Vege Dish/

Zupy
/soups/

1. Aromatyczny krem z grzybów leśnych z chipsami 
z pasternaku, skropiony olejem rydzowym z paluszkiem 
grissini
/An aromatic cream of forest mushrooms with parsnip chips, 
 sprinkled with oil and grissini fingers/

2. Krem z pieczonych ziemniaków z borowikami 
i chipsami z bekonu
/Cream from baked potatoes with porcini mushrooms and bacon 
chips/

3. Tajska pikantna zupa z ryb i owoców morza 
z dodatkiem trawy cytrynowej, glonów morskich 
i mleczka kokosowego
 /Thai spicy fish and seafood soup with the addition of lemon 
grass, sea algae and coconut milk/
    

1. Oryginalny Holenderski matias podawany na 
plackach ziemniaczanych z puchem cytrynowo - 
śmietanowym z jabłkiem, selerem naciowym i porą.
/The original Dutch matias served on potato pancakes with  
lemon-cream and apple, celery and leek./

2. Grillowane kalmary z pikantną salsą pomidorową 
na sałacie z paluszkami Grissini
/Grilled squid with spicy tomato salsa on lettuce with Grissini 
sticks/

3. Ser pleśniowy na gruszce i rukoli z prażonymi 
orzeszkami Pinii skropiony olejem rzepakowym tłoc-
zonym na zimno i kremem balsamicznym 
Danie Fitness / Vege
/Blue cheese on a pear and arugula with roasted pine nuts, 
sprinkled with cold pressed rapeseed oil and balsamic cream - 
Fitness / Vege Dish/

Zupy
/soups/

1. Aromatyczny krem z grzybów leśnych z chipsami 
z pasternaku, skropiony olejem rydzowym z paluszkiem 
grissini
/An aromatic cream of forest mushrooms with parsnip chips, 
 sprinkled with oil and grissini fingers/

2. Krem z pieczonych ziemniaków z borowikami 
i chipsami z bekonu
/Cream from baked potatoes with porcini mushrooms and bacon 
chips/

3. Tajska pikantna zupa z ryb i owoców morza 
z dodatkiem trawy cytrynowej, glonów morskich 
i mleczka kokosowego
 /Thai spicy fish and seafood soup with the addition of lemon 
grass, sea algae and coconut milk/
    

,,STEAK Menu” Hotelu OLIMP
/OLIMP Hotel’s ,,STEAK Menu”/

Mięso jakie używamy do wyrobu poniższych dań, to 
wysoko gatunkowa długo dojrzewająca wołowina. 
Pochodzi ona od sprawdzonego i cenionego Pol-
skiego producenta, który bazuje głównie na Polskiej 
wołowinie najwyższej jakości uzyskiwanych ze zwier-
ząt ras mięsnych.
/The meat we use to make the following dishes is a high-quality 
long-maturing beef. It comes from a proven and respected Polish 
producer, which is based mainly on Polish beef of the highest 
quality obtained from animals of meat breeds./

W Naszej restauracji przygotowujemy steki w 4 pod-
stawowych stopniach wysmażenia:
/In our restaurant we prepare steaks in 4 basic stages of roasting:/

Rare - stek krwisty, słabo wysmażony, mięso czerwone 
w środku z rozpoczętym procesem
ścinania białka, czerwone ‘krwiste osocze’. - Pole-
camy dla wprawionych smakoszy

Medium rare - stek średnio krwisty, mięso w środku 
zmienia kolor na jaskrawo czerwony, a osocze 
delikatnie brunatnieje. – Najbardziej poprawny stopień 
wysmażenia, który uwydatnia wszystkie walory mięsa – 
Polecamy dla znawców

Medium - stek średnio wysmażony, osocze po 
naciśnięciu jest już brunatnawe, mięso bardzo jędrne. 
Najbardziej popularny stopień wysmażenia – 
Polecamy początkującym amatorom oraz smakoszom 
steków.

Well done - stek bardzo mocno wysmażony, mięso 
brunatne, mało soczyste dość twarde w porównaniu z 
mięsem o słabszym wysmażeniu. – Polecamy tylko 
osobom które lubią, taki właśnie stopień wysmażenia.

Zakąski
/ appetizers /

1. Oryginalny Holenderski matias podawany na 
plackach ziemniaczanych z puchem cytrynowo - 
śmietanowym z jabłkiem, selerem naciowym i porą.
/The original Dutch matias served on potato pancakes with  
lemon-cream and apple, celery and leek./

2. Grillowane kalmary z pikantną salsą pomidorową 
na sałacie z paluszkami Grissini
/Grilled squid with spicy tomato salsa on lettuce with Grissini 
sticks/

3. Ser pleśniowy na gruszce i rukoli z prażonymi 
orzeszkami Pinii skropiony olejem rzepakowym tłoc-
zonym na zimno i kremem balsamicznym 
Danie Fitness / Vege
/Blue cheese on a pear and arugula with roasted pine nuts, 
sprinkled with cold pressed rapeseed oil and balsamic cream - 
Fitness / Vege Dish/

Zupy
/soups/

1. Aromatyczny krem z grzybów leśnych z chipsami 
z pasternaku, skropiony olejem rydzowym z paluszkiem 
grissini
/An aromatic cream of forest mushrooms with parsnip chips, 
 sprinkled with oil and grissini fingers/

2. Krem z pieczonych ziemniaków z borowikami 
i chipsami z bekonu
/Cream from baked potatoes with porcini mushrooms and bacon 
chips/

3. Tajska pikantna zupa z ryb i owoców morza 
z dodatkiem trawy cytrynowej, glonów morskich 
i mleczka kokosowego
 /Thai spicy fish and seafood soup with the addition of lemon 
grass, sea algae and coconut milk/
    

Zakąski
/ appetizers /

1. Oryginalny Holenderski matias podawany na 
plackach ziemniaczanych z puchem cytrynowo - 
śmietanowym z jabłkiem, selerem naciowym i porą.
/The original Dutch matias served on potato pancakes with  
lemon-cream and apple, celery and leek./

2. Grillowane kalmary z pikantną salsą pomidorową 
na sałacie z paluszkami Grissini
/Grilled squid with spicy tomato salsa on lettuce with Grissini 
sticks/

3. Ser pleśniowy na gruszce i rukoli z prażonymi 
orzeszkami Pinii skropiony olejem rzepakowym tłoc-
zonym na zimno i kremem balsamicznym 
Danie Fitness / Vege
/Blue cheese on a pear and arugula with roasted pine nuts, 
sprinkled with cold pressed rapeseed oil and balsamic cream - 
Fitness / Vege Dish/

Zupy
/soups/

1. Aromatyczny krem z grzybów leśnych z chipsami 
z pasternaku, skropiony olejem rydzowym z paluszkiem 
grissini
/An aromatic cream of forest mushrooms with parsnip chips, 
 sprinkled with oil and grissini fingers/

2. Krem z pieczonych ziemniaków z borowikami 
i chipsami z bekonu
/Cream from baked potatoes with porcini mushrooms and bacon 
chips/

3. Tajska pikantna zupa z ryb i owoców morza 
z dodatkiem trawy cytrynowej, glonów morskich 
i mleczka kokosowego
 /Thai spicy fish and seafood soup with the addition of lemon 
grass, sea algae and coconut milk/
    

,,STEAK Menu” Hotelu OLIMP
/OLIMP Hotel’s ,,STEAK Menu”/

Mięso jakie używamy do wyrobu poniższych dań, to 
wysoko gatunkowa długo dojrzewająca wołowina. 
Pochodzi ona od sprawdzonego i cenionego Pol-
skiego producenta, który bazuje głównie na Polskiej 
wołowinie najwyższej jakości uzyskiwanych ze zwier-
ząt ras mięsnych.
/The meat we use to make the following dishes is a high-quality 
long-maturing beef. It comes from a proven and respected Polish 
producer, which is based mainly on Polish beef of the highest 
quality obtained from animals of meat breeds./

W Naszej restauracji przygotowujemy steki w 4 pod-
stawowych stopniach wysmażenia:
/In our restaurant we prepare steaks in 4 basic stages of roasting:/

Rare - stek krwisty, słabo wysmażony, mięso czerwone 
w środku z rozpoczętym procesem
ścinania białka, czerwone ‘krwiste osocze’. - Pole-
camy dla wprawionych smakoszy

Medium rare - stek średnio krwisty, mięso w środku 
zmienia kolor na jaskrawo czerwony, a osocze 
delikatnie brunatnieje. – Najbardziej poprawny stopień 
wysmażenia, który uwydatnia wszystkie walory mięsa – 
Polecamy dla znawców

Medium - stek średnio wysmażony, osocze po 
naciśnięciu jest już brunatnawe, mięso bardzo jędrne. 
Najbardziej popularny stopień wysmażenia – 
Polecamy początkującym amatorom oraz smakoszom 
steków.

Well done - stek bardzo mocno wysmażony, mięso 
brunatne, mało soczyste dość twarde w porównaniu z 
mięsem o słabszym wysmażeniu. – Polecamy tylko 
osobom które lubią, taki właśnie stopień wysmażenia.

4. Krewetki Black Tiger w sosie pomidorowym z ouzo,
serem feta i natką pietruszki 
/Black Tiger prawns in tomato sauce with ouzo, 
feta cheese and parsley/

 39 zł

2. Hummus z marynowanymi pomidorami, 
z czarnuszką i bazylią, podany z ciepłą bagietką  
/Hummus with pickled tomatoes, black cumin and basil,  
served with warm baguette/

 26 zł

16 zł



Zakąski
/ appetizers /

1. Oryginalny Holenderski matias podawany na 
plackach ziemniaczanych z puchem cytrynowo - 
śmietanowym z jabłkiem, selerem naciowym i porą.
/The original Dutch matias served on potato pancakes with  
lemon-cream and apple, celery and leek./

2. Grillowane kalmary z pikantną salsą pomidorową 
na sałacie z paluszkami Grissini
/Grilled squid with spicy tomato salsa on lettuce with Grissini 
sticks/

3. Ser pleśniowy na gruszce i rukoli z prażonymi 
orzeszkami Pinii skropiony olejem rzepakowym tłoc-
zonym na zimno i kremem balsamicznym 
Danie Fitness / Vege
/Blue cheese on a pear and arugula with roasted pine nuts, 
sprinkled with cold pressed rapeseed oil and balsamic cream - 
Fitness / Vege Dish/

Zupy
/soups/

1. Aromatyczny krem z grzybów leśnych z chipsami 
z pasternaku, skropiony olejem rydzowym z paluszkiem 
grissini
/An aromatic cream of forest mushrooms with parsnip chips, 
 sprinkled with oil and grissini fingers/

2. Krem z pieczonych ziemniaków z borowikami 
i chipsami z bekonu
/Cream from baked potatoes with porcini mushrooms and bacon 
chips/

3. Tajska pikantna zupa z ryb i owoców morza 
z dodatkiem trawy cytrynowej, glonów morskich 
i mleczka kokosowego
 /Thai spicy fish and seafood soup with the addition of lemon 
grass, sea algae and coconut milk/
    

Zakąski
/ appetizers /

1. Oryginalny Holenderski matias podawany na 
plackach ziemniaczanych z puchem cytrynowo - 
śmietanowym z jabłkiem, selerem naciowym i porą.
/The original Dutch matias served on potato pancakes with  
lemon-cream and apple, celery and leek./

2. Grillowane kalmary z pikantną salsą pomidorową 
na sałacie z paluszkami Grissini
/Grilled squid with spicy tomato salsa on lettuce with Grissini 
sticks/

3. Ser pleśniowy na gruszce i rukoli z prażonymi 
orzeszkami Pinii skropiony olejem rzepakowym tłoc-
zonym na zimno i kremem balsamicznym 
Danie Fitness / Vege
/Blue cheese on a pear and arugula with roasted pine nuts, 
sprinkled with cold pressed rapeseed oil and balsamic cream - 
Fitness / Vege Dish/

Zupy
/soups/

1. Aromatyczny krem z grzybów leśnych z chipsami 
z pasternaku, skropiony olejem rydzowym z paluszkiem 
grissini
/An aromatic cream of forest mushrooms with parsnip chips, 
 sprinkled with oil and grissini fingers/

2. Krem z pieczonych ziemniaków z borowikami 
i chipsami z bekonu
/Cream from baked potatoes with porcini mushrooms and bacon 
chips/

3. Tajska pikantna zupa z ryb i owoców morza 
z dodatkiem trawy cytrynowej, glonów morskich 
i mleczka kokosowego
 /Thai spicy fish and seafood soup with the addition of lemon 
grass, sea algae and coconut milk/
    

Sałatki
/Salads/
1. Grillowana pierś z kurczaka na sałacie rzymskiej 
z ziołowymi grzankami, parmezanem, pomidorkami 
cherry, kaparami, sosem cezar i ciepłą bagietką 
/Grilled chicken breast on romaine lettuce with herbal
croutons, parmesan cheese, chery tomatoes, capers,  
caesar sauce and a warm baguette/ 

3. Krewetki Black Tiger na młodym szpinaku
z suszonymi pomidorami, karczochami, czarnymi 
oliwkami, prażonymi pestkami dyni i słonecznika, 
bazyliowym pesto i ciepłą bagietką
/Balck Tiger prawns on baby spinach with sun-dried tomatoes, 
artichokes, black olives, roasted pumpkin and sunflower seeds, 

Makarony
/Pasta/
1. Rigatoni z kurczakiem i brokułami
w sosie serowo-śmietanowym z parmezanem i bazylią
/Rigatoni with chicken and broccoli in cream & cheese sauce  
with parmesan and basil/ 

2. Spaghetti z domową salsiccią, 
marynowanymi liśćmi brokuł w sosie z białego wina

/Spaghetti with homemade salsiccia, marinated broccoli leaves 
in white wine sauce with chilli flakes and pecorino cheese/

4. Papardelle z krewetkami Black Tiger  
suszonymi pomidorami, oliwkami i bazyliowym pesto
/Papardelle with Black Tiger schrimps

4

32 zł

39 zł

32 zł

35 zł

44 zł

Zakąski
/ appetizers /

1. Oryginalny Holenderski matias podawany na 
plackach ziemniaczanych z puchem cytrynowo - 
śmietanowym z jabłkiem, selerem naciowym i porą.
/The original Dutch matias served on potato pancakes with  
lemon-cream and apple, celery and leek./

2. Grillowane kalmary z pikantną salsą pomidorową 
na sałacie z paluszkami Grissini
/Grilled squid with spicy tomato salsa on lettuce with Grissini 
sticks/

3. Ser pleśniowy na gruszce i rukoli z prażonymi 
orzeszkami Pinii skropiony olejem rzepakowym tłoc-
zonym na zimno i kremem balsamicznym 
Danie Fitness / Vege
/Blue cheese on a pear and arugula with roasted pine nuts, 
sprinkled with cold pressed rapeseed oil and balsamic cream - 
Fitness / Vege Dish/

Zupy
/soups/

1. Aromatyczny krem z grzybów leśnych z chipsami 
z pasternaku, skropiony olejem rydzowym z paluszkiem 
grissini
/An aromatic cream of forest mushrooms with parsnip chips, 
 sprinkled with oil and grissini fingers/

2. Krem z pieczonych ziemniaków z borowikami 
i chipsami z bekonu
/Cream from baked potatoes with porcini mushrooms and bacon 
chips/

3. Tajska pikantna zupa z ryb i owoców morza 
z dodatkiem trawy cytrynowej, glonów morskich 
i mleczka kokosowego
 /Thai spicy fish and seafood soup with the addition of lemon 
grass, sea algae and coconut milk/
    

Sałatki/
/Salads/

1. Sałatka z kurczakiem i avocado - Sałata rzymska, 
rukola, pomidor, ogórek, papryka, granat, avocado, 
sos musztardowy, pierś grillowana, kiełki, paluszki 
Grissini – Danie Fitness
/Salad with chicken and avocado - Romaine lettuce, arugula,
tomato, cucumber, pepper, pomegranate, avocado, mustard 
sauce, grilled  chicken breast, sprouts, Grissini breadsticks 
Fitness dish/

2. Sałatka Vege – Mieszanka sałat, rukola, 
pomidorki koktajlowe, kolorowa papryka, mieszane 
kiełki, prażone ziarna, grzanki z sosem na bazie oleju 
rzepakowego tłoczonego na zimno 
Danie Fitness / Vege
/Vege Salad - Mix of salads, arugula, cherry tomatoes, colorful 
peppers, mixed sprouts, roasted beans, toasts with an oil-based 
sauce rapeseed cold pressed - Fitness/ Vege Dish/

Dania główne
/Main courses/

1. Grillowany bukiet jarzyn zapiekany z serem mozza-
relą – brokuł, marchewka, kalafior, ziemniaki, por, olej 
rydzowy tłoczony na zimno oraz ser mozzarela 
Danie Vege
/Grilled bouquet of vegetables baked with mozzarella cheese -  
broccoli, carrots, cauliflower, potatoes, leeks, oil from rydzowy 
cold pressed and mozzarella cheese - Vege Dish/

2. Tagiatelle z kurczakiem – pierś z kurczaka, cebula, 
czosnek, chili, pomidorki koktajlowe, bazylia, oliwa 
z oliwek – Danie Fitness
/Tagiatelle with chicken - chicken breast, onion, garlic, chili, 
cherry tomatoes, basil, olive oil - Fitness Dish/

3. Penne z łososiem marynowanym w soli morskiej w 
kremie śmietanowym
/Penne with salmon marinated in sea salt in cream/

4. Płatki marynowanej w ziołach piersi z kurczaka Sous 
Vide na szafranowym ryżu z blanszowanym bukietem 
warzyw i zimnym sosem jogurtowym – Danie Fitness
/Flakes of Sous Vide chicken breast marinated in herbs on saffron 
rice with a blanched bouquet of vegetables and a cold yoghurt 
sauce - Fitness Dish/

Dania Stekowe:
/Steak dishes/

1. Ribe Eye Steak 350 g – Soczysty stek z marmurkowe-
go, dojrzewającego antrykotu wołowego, z masłem 
czosnkowym i ziołami, salsą BBQ, frytkami stekowymi 

basil pesto and warm baguette/ 

2. Pieczony ser feta w miodzie i sezamie z gruszką,
owocem granatu, orzechami włoskimi 
i ciepłą bagietką 
/Baked feta cheese in honey and sesame with pear,
pomegranate, walnuts and warm baguette/  

36 zł

 

sun-dried tomatoes, olives and basil pesto/

5. Tagliatelle Nero z wolno gotowaną ośmiornicą,  
w sosie z pomidorków koktajlowych  

/Tagliatelle Nero with with slow-cooked octopus, 

44 zł

z płatkami chili i serem pecorino 
 

 in cherry tomatoes sauce with garlic and parsley/ 

z czosnkiem i natką pietruszki

3. Rigatoni z polędwiczką wieprzową
w sosie borowikowym z nutą trufli, parmezanem

/Rigatoni with pork tenderloin in boletus sauce  
with a hint of truffles, parmesan and parsley/ 

39 zł

i natką pietruszki



Sałatki/
/Salads/

1. Sałatka z kurczakiem i avocado - Sałata rzymska, 
rukola, pomidor, ogórek, papryka, granat, avocado, 
sos musztardowy, pierś grillowana, kiełki, paluszki 
Grissini – Danie Fitness
/Salad with chicken and avocado - Romaine lettuce, arugula,
tomato, cucumber, pepper, pomegranate, avocado, mustard 
sauce, grilled  chicken breast, sprouts, Grissini breadsticks 
Fitness dish/

2. Sałatka Vege – Mieszanka sałat, rukola, 
pomidorki koktajlowe, kolorowa papryka, mieszane 
kiełki, prażone ziarna, grzanki z sosem na bazie oleju 
rzepakowego tłoczonego na zimno 
Danie Fitness / Vege
/Vege Salad - Mix of salads, arugula, cherry tomatoes, colorful 
peppers, mixed sprouts, roasted beans, toasts with an oil-based 
sauce rapeseed cold pressed - Fitness/ Vege Dish/

Dania główne
/Main courses/

1. Grillowany bukiet jarzyn zapiekany z serem mozza-
relą – brokuł, marchewka, kalafior, ziemniaki, por, olej 
rydzowy tłoczony na zimno oraz ser mozzarela 
Danie Vege
/Grilled bouquet of vegetables baked with mozzarella cheese -  
broccoli, carrots, cauliflower, potatoes, leeks, oil from rydzowy 
cold pressed and mozzarella cheese - Vege Dish/

2. Tagiatelle z kurczakiem – pierś z kurczaka, cebula, 
czosnek, chili, pomidorki koktajlowe, bazylia, oliwa 
z oliwek – Danie Fitness
/Tagiatelle with chicken - chicken breast, onion, garlic, chili, 
cherry tomatoes, basil, olive oil - Fitness Dish/

3. Penne z łososiem marynowanym w soli morskiej w 
kremie śmietanowym
/Penne with salmon marinated in sea salt in cream/

4. Płatki marynowanej w ziołach piersi z kurczaka Sous 
Vide na szafranowym ryżu z blanszowanym bukietem 
warzyw i zimnym sosem jogurtowym – Danie Fitness
/Flakes of Sous Vide chicken breast marinated in herbs on saffron 
rice with a blanched bouquet of vegetables and a cold yoghurt 
sauce - Fitness Dish/

Sałatki/
/Salads/

1. Sałatka z kurczakiem i avocado - Sałata rzymska, 
rukola, pomidor, ogórek, papryka, granat, avocado, 
sos musztardowy, pierś grillowana, kiełki, paluszki 
Grissini – Danie Fitness
/Salad with chicken and avocado - Romaine lettuce, arugula,
tomato, cucumber, pepper, pomegranate, avocado, mustard 
sauce, grilled  chicken breast, sprouts, Grissini breadsticks 
Fitness dish/

2. Sałatka Vege – Mieszanka sałat, rukola, 
pomidorki koktajlowe, kolorowa papryka, mieszane 
kiełki, prażone ziarna, grzanki z sosem na bazie oleju 
rzepakowego tłoczonego na zimno 
Danie Fitness / Vege
/Vege Salad - Mix of salads, arugula, cherry tomatoes, colorful 
peppers, mixed sprouts, roasted beans, toasts with an oil-based 
sauce rapeseed cold pressed - Fitness/ Vege Dish/

Dania główne
/Main courses/

1. Grillowany bukiet jarzyn zapiekany z serem mozza-
relą – brokuł, marchewka, kalafior, ziemniaki, por, olej 
rydzowy tłoczony na zimno oraz ser mozzarela 
Danie Vege
/Grilled bouquet of vegetables baked with mozzarella cheese -  
broccoli, carrots, cauliflower, potatoes, leeks, oil from rydzowy 
cold pressed and mozzarella cheese - Vege Dish/

2. Tagiatelle z kurczakiem – pierś z kurczaka, cebula, 
czosnek, chili, pomidorki koktajlowe, bazylia, oliwa 
z oliwek – Danie Fitness
/Tagiatelle with chicken - chicken breast, onion, garlic, chili, 
cherry tomatoes, basil, olive oil - Fitness Dish/

3. Penne z łososiem marynowanym w soli morskiej w 
kremie śmietanowym
/Penne with salmon marinated in sea salt in cream/

4. Płatki marynowanej w ziołach piersi z kurczaka Sous 
Vide na szafranowym ryżu z blanszowanym bukietem 
warzyw i zimnym sosem jogurtowym – Danie Fitness
/Flakes of Sous Vide chicken breast marinated in herbs on saffron 
rice with a blanched bouquet of vegetables and a cold yoghurt 
sauce - Fitness Dish/

5. Konfitowana pierś kacza na puree z czerwonej 
kapusty, demi-glace z wiśniami aromatyzowany 
ekstraktem z pomarańczy z mini sałatką ze świeżych 
warzyw
/Confused duck breast with red cabbage puree,
cherries flavored demi-glace with orange extract with a mini 
salad of fresh vegetables/

6. Harmonijka Drwala – pieczony, marynowany pas 
żebra wp. (ok. 500g), z sosem BBQ, ziemniaki opiekane 
oraz kapusta zasmażana
/Lumberjack’s Harmonica  - roasted, marinated rib belt
(about 500g), with BBQ sauce, baked potatoes and
fried cabbage/

7. Plastry marynowanej polędwiczki wieprzowej Sous 
Vide z grzybowym demi-glace na czerwonym winie, 
puree chrzanowe i mini sałatka ze świeżych warzyw.
/Slices of marinated Sous Vide pork tenderloin with mushroom 
demi-glace on red wine, puree horseradish and mini salad with 
fresh vegetables./

8. Pieczony filet z łososia Jurajskiego na szpinaku z 
prażonym czosnkiem, mini sałatka ze świeżych warzyw, 
ziemniaki z wody – Danie Fitness
/Roasted fillet of Jurassic salmon on spinach with roasted garlic, 
mini salad with fresh vegetables, boiled potatoes- Fitness Dish/

9. Filet z Sandacza na kremie warzywno – cytrynowym 
na kremowej śmietance – puree z batata, mini sałatka 
ze świeżych warzyw
/Sandwich fillet on vegetable and lemon cream - mashed 
potato, mini salad with fresh vegetables/

10. Zrazy z marynowanej szynki z dzika – faszerowane 
boczkiem i suszoną śliwką w sosie własnym, kasza 
grycza na palona, buraczki karmelizowane miodem i 
cytryną.
/Slices of marinated wild boar ham - stuffed bacon and dried 
plum in homemade sauce, buckwheat groats roasted, beets 
caramelized with honey and lemon./

5

1. Pierś z kurczaka faszerowana szpinakiem i fetą 
z pieczonymi ziemniakami w ziołach,  
sosem z sera pleśniowego i rukolą
/Chicken breast stuffed with spinach and feta cheese
with baked potatoes in herbs, blue cheese sauce and arugula/

2. Pieczona polędwiczka wieprzowa ze świeżymi  
ziołami na gnocchi w sosie z borowików z nutą trufli, 
parmezanem i kiełkami groszku
/Roasted pork tenderloin with fresh herbs on gnocchi 
in boletus sauce with a hint of truffles, parmesan cheese 
and pea sprouts/

3. Wolno pieczone żeberka wieprzowe glazurowane 
sosem teriyaki ze szczypiorkiem, sezamem, frytkami, 
sosem tzatzyki, sałatką z vinegret
/Slow roasted pork ribs glazed with teriyaki sauce with chives 
and sesame seeds, fries, tzatziki dip,

5. Wolno pieczony polik wołowy 
na pure chrzanowym z glazurowanymi
kolorowymi marchewkami
/Slow-baked beef cheek on horseradish puree, 
with glazed colored carrots/

36 zł

42 zł

44 zł

49 zł

Sałatki/
/Salads/

1. Sałatka z kurczakiem i avocado - Sałata rzymska, 
rukola, pomidor, ogórek, papryka, granat, avocado, 
sos musztardowy, pierś grillowana, kiełki, paluszki 
Grissini – Danie Fitness
/Salad with chicken and avocado - Romaine lettuce, arugula,
tomato, cucumber, pepper, pomegranate, avocado, mustard 
sauce, grilled  chicken breast, sprouts, Grissini breadsticks 
Fitness dish/

2. Sałatka Vege – Mieszanka sałat, rukola, 
pomidorki koktajlowe, kolorowa papryka, mieszane 
kiełki, prażone ziarna, grzanki z sosem na bazie oleju 
rzepakowego tłoczonego na zimno 
Danie Fitness / Vege
/Vege Salad - Mix of salads, arugula, cherry tomatoes, colorful 
peppers, mixed sprouts, roasted beans, toasts with an oil-based 
sauce rapeseed cold pressed - Fitness/ Vege Dish/

Dania główne
/Main courses/

1. Grillowany bukiet jarzyn zapiekany z serem mozza-
relą – brokuł, marchewka, kalafior, ziemniaki, por, olej 
rydzowy tłoczony na zimno oraz ser mozzarela 
Danie Vege
/Grilled bouquet of vegetables baked with mozzarella cheese -  
broccoli, carrots, cauliflower, potatoes, leeks, oil from rydzowy 
cold pressed and mozzarella cheese - Vege Dish/

2. Tagiatelle z kurczakiem – pierś z kurczaka, cebula, 
czosnek, chili, pomidorki koktajlowe, bazylia, oliwa 
z oliwek – Danie Fitness
/Tagiatelle with chicken - chicken breast, onion, garlic, chili, 
cherry tomatoes, basil, olive oil - Fitness Dish/

3. Penne z łososiem marynowanym w soli morskiej w 
kremie śmietanowym
/Penne with salmon marinated in sea salt in cream/

4. Płatki marynowanej w ziołach piersi z kurczaka Sous 
Vide na szafranowym ryżu z blanszowanym bukietem 
warzyw i zimnym sosem jogurtowym – Danie Fitness
/Flakes of Sous Vide chicken breast marinated in herbs on saffron 
rice with a blanched bouquet of vegetables and a cold yoghurt 
sauce - Fitness Dish/

5. Konfitowana pierś kacza na puree z czerwonej 
kapusty, demi-glace z wiśniami aromatyzowany 
ekstraktem z pomarańczy z mini sałatką ze świeżych 
warzyw
/Confused duck breast with red cabbage puree,
cherries flavored demi-glace with orange extract with a mini 
salad of fresh vegetables/

6. Harmonijka Drwala – pieczony, marynowany pas 
żebra wp. (ok. 500g), z sosem BBQ, ziemniaki opiekane 
oraz kapusta zasmażana
/Lumberjack’s Harmonica  - roasted, marinated rib belt
(about 500g), with BBQ sauce, baked potatoes and
fried cabbage/

7. Plastry marynowanej polędwiczki wieprzowej Sous 
Vide z grzybowym demi-glace na czerwonym winie, 
puree chrzanowe i mini sałatka ze świeżych warzyw.
/Slices of marinated Sous Vide pork tenderloin with mushroom 
demi-glace on red wine, puree horseradish and mini salad with 
fresh vegetables./

8. Pieczony filet z łososia Jurajskiego na szpinaku z 
prażonym czosnkiem, mini sałatka ze świeżych warzyw, 
ziemniaki z wody – Danie Fitness
/Roasted fillet of Jurassic salmon on spinach with roasted garlic, 
mini salad with fresh vegetables, boiled potatoes- Fitness Dish/

9. Filet z Sandacza na kremie warzywno – cytrynowym 
na kremowej śmietance – puree z batata, mini sałatka 
ze świeżych warzyw
/Sandwich fillet on vegetable and lemon cream - mashed 
potato, mini salad with fresh vegetables/

10. Zrazy z marynowanej szynki z dzika – faszerowane 
boczkiem i suszoną śliwką w sosie własnym, kasza 
grycza na palona, buraczki karmelizowane miodem i 
cytryną.
/Slices of marinated wild boar ham - stuffed bacon and dried 
plum in homemade sauce, buckwheat groats roasted, beets 
caramelized with honey and lemon./

PIZZA 
/PIZZA/

1. MARGHERITA - ser, sos pomidorowy, plastry pomidora, 
    liście bazylii
    /MARGHERITA - cheese, tomato sauce, tomato slices, basil leaves/

2. CAPRICIOSA - szynka, pieczarki, sos pomidorowy, ser
     /CAPRICIOSA - ham, mushrooms, tomato sauce, cheese/

3. PEPERONI – salami peperoni, papryka jalapeño , sos 
    pomidorowy, ser
     /PEPERONI - salami peperoni, jalapeño pepper, tomato sauce, cheese/

4. PARMA - szynka dojrzewająca, rukola, pomidorki cherry, 
    sos pomidorowy, ser
     /PARMA - ripening ham, rucola, cherry tomatoes, tomato sauce, cheese/

5. OLIMP – szynka, salami peperoni, boczek, pieczarki, 
    papryka, kolorowa papryka, oliwki, sos pomidorowy, ser
     /OLIMP - ham, salami, peperoni, bacon, mushrooms, peppers, colorful 
     peppers, olives, tomato sauce, cheese/

6. SPECIALE - Stwórz sobie sam swoją pizze (margarita plus 
    dodatki wg uznania)
     /SPECIALS - Create your own pizza (margarita plus additions at 
     discretion)/

dodatki mięsne 
 /meat additives/
szynka, salami peperoni, szynka dojrzewająca, boczek
ham, peperoni, ripening ham, bacon, 
 
dodatki warzywne 
/vegetable ingredients/
plastry pomidora, pieczarki, papryka  jalapeño, rukola, 
pomidorki cherry, kolorowa papryka, oliwki
 tomato slices, mushrooms, jalapeño pepper, rucola, cherry tomatoes, 
colorful peppers, olives

5. Konfitowana pierś kacza na puree z czerwonej 
kapusty, demi-glace z wiśniami aromatyzowany 
ekstraktem z pomarańczy z mini sałatką ze świeżych 
warzyw
/Confused duck breast with red cabbage puree,
cherries flavored demi-glace with orange extract with a mini 
salad of fresh vegetables/

6. Harmonijka Drwala – pieczony, marynowany pas 
żebra wp. (ok. 500g), z sosem BBQ, ziemniaki opiekane 
oraz kapusta zasmażana
/Lumberjack’s Harmonica  - roasted, marinated rib belt
(about 500g), with BBQ sauce, baked potatoes and
fried cabbage/

7. Plastry marynowanej polędwiczki wieprzowej Sous 
Vide z grzybowym demi-glace na czerwonym winie, 
puree chrzanowe i mini sałatka ze świeżych warzyw.
/Slices of marinated Sous Vide pork tenderloin with mushroom 
demi-glace on red wine, puree horseradish and mini salad with 
fresh vegetables./

8. Pieczony filet z łososia Jurajskiego na szpinaku z 
prażonym czosnkiem, mini sałatka ze świeżych warzyw, 
ziemniaki z wody – Danie Fitness
/Roasted fillet of Jurassic salmon on spinach with roasted garlic, 
mini salad with fresh vegetables, boiled potatoes- Fitness Dish/

9. Filet z Sandacza na kremie warzywno – cytrynowym 
na kremowej śmietance – puree z batata, mini sałatka 
ze świeżych warzyw
/Sandwich fillet on vegetable and lemon cream - mashed 
potato, mini salad with fresh vegetables/

10. Zrazy z marynowanej szynki z dzika – faszerowane 
boczkiem i suszoną śliwką w sosie własnym, kasza 
grycza na palona, buraczki karmelizowane miodem i 
cytryną.
/Slices of marinated wild boar ham - stuffed bacon and dried 
plum in homemade sauce, buckwheat groats roasted, beets 
caramelized with honey and lemon./

5. Konfitowana pierś kacza na puree z czerwonej 
kapusty, demi-glace z wiśniami aromatyzowany 
ekstraktem z pomarańczy z mini sałatką ze świeżych 
warzyw
/Confused duck breast with red cabbage puree,
cherries flavored demi-glace with orange extract with a mini 
salad of fresh vegetables/

6. Harmonijka Drwala – pieczony, marynowany pas 
żebra wp. (ok. 500g), z sosem BBQ, ziemniaki opiekane 
oraz kapusta zasmażana
/Lumberjack’s Harmonica  - roasted, marinated rib belt
(about 500g), with BBQ sauce, baked potatoes and
fried cabbage/

7. Plastry marynowanej polędwiczki wieprzowej Sous 
Vide z grzybowym demi-glace na czerwonym winie, 
puree chrzanowe i mini sałatka ze świeżych warzyw.
/Slices of marinated Sous Vide pork tenderloin with mushroom 
demi-glace on red wine, puree horseradish and mini salad with 
fresh vegetables./

8. Pieczony filet z łososia Jurajskiego na szpinaku z 
prażonym czosnkiem, mini sałatka ze świeżych warzyw, 
ziemniaki z wody – Danie Fitness
/Roasted fillet of Jurassic salmon on spinach with roasted garlic, 
mini salad with fresh vegetables, boiled potatoes- Fitness Dish/

9. Filet z Sandacza na kremie warzywno – cytrynowym 
na kremowej śmietance – puree z batata, mini sałatka 
ze świeżych warzyw
/Sandwich fillet on vegetable and lemon cream - mashed 
potato, mini salad with fresh vegetables/

10. Zrazy z marynowanej szynki z dzika – faszerowane 
boczkiem i suszoną śliwką w sosie własnym, kasza 
grycza na palona, buraczki karmelizowane miodem i 
cytryną.
/Slices of marinated wild boar ham - stuffed bacon and dried 
plum in homemade sauce, buckwheat groats roasted, beets 
caramelized with honey and lemon./

PIZZA 
/PIZZA/

1. MARGHERITA - ser, sos pomidorowy, plastry pomidora, 
    liście bazylii
    /MARGHERITA - cheese, tomato sauce, tomato slices, basil leaves/

2. CAPRICIOSA - szynka, pieczarki, sos pomidorowy, ser
     /CAPRICIOSA - ham, mushrooms, tomato sauce, cheese/

3. PEPERONI – salami peperoni, papryka jalapeño , sos 
    pomidorowy, ser
     /PEPERONI - salami peperoni, jalapeño pepper, tomato sauce, cheese/

4. PARMA - szynka dojrzewająca, rukola, pomidorki cherry, 
    sos pomidorowy, ser
     /PARMA - ripening ham, rucola, cherry tomatoes, tomato sauce, cheese/

5. OLIMP – szynka, salami peperoni, boczek, pieczarki, 
    papryka, kolorowa papryka, oliwki, sos pomidorowy, ser
     /OLIMP - ham, salami, peperoni, bacon, mushrooms, peppers, colorful 
     peppers, olives, tomato sauce, cheese/

6. SPECIALE - Stwórz sobie sam swoją pizze (margarita plus 
    dodatki wg uznania)
     /SPECIALS - Create your own pizza (margarita plus additions at 
     discretion)/

dodatki mięsne 
 /meat additives/
szynka, salami peperoni, szynka dojrzewająca, boczek
ham, peperoni, ripening ham, bacon, 
 
dodatki warzywne 
/vegetable ingredients/
plastry pomidora, pieczarki, papryka  jalapeño, rukola, 
pomidorki cherry, kolorowa papryka, oliwki
 tomato slices, mushrooms, jalapeño pepper, rucola, cherry tomatoes, 
colorful peppers, olives

Dania mięsne
/Meat dishes/

salad with vinegret/

1. Filet z sandacza  
z frytkami, surówką z białej kapusty i kopru  
/Zander fillet with fries, white cabbage and dill salad/

2. Grillowany filet z łososia w pieprzu cytrynowym 
na potrawce z gnocchi  
z pieczonymi pomidorkami cherry i cukinią
/Grilled salmon fillet in lemon pepper on a gnocchi stew 
with roasted cherry tomatoes and zucchini/ 

42 zł

49 zł

Dania rybne
/Fish dishes/

4. Pieczone udko kacze
z sosem demi glace z czarną porzeczką, 
pure ziemniaczano-porowym i modrą kapustą
/Roasted duck leg with blackcurrant demi glace sauce,
potato and leek puree and red cabbage/

49 zł



5. Konfitowana pierś kacza na puree z czerwonej 
kapusty, demi-glace z wiśniami aromatyzowany 
ekstraktem z pomarańczy z mini sałatką ze świeżych 
warzyw
/Confused duck breast with red cabbage puree,
cherries flavored demi-glace with orange extract with a mini 
salad of fresh vegetables/

6. Harmonijka Drwala – pieczony, marynowany pas 
żebra wp. (ok. 500g), z sosem BBQ, ziemniaki opiekane 
oraz kapusta zasmażana
/Lumberjack’s Harmonica  - roasted, marinated rib belt
(about 500g), with BBQ sauce, baked potatoes and
fried cabbage/

7. Plastry marynowanej polędwiczki wieprzowej Sous 
Vide z grzybowym demi-glace na czerwonym winie, 
puree chrzanowe i mini sałatka ze świeżych warzyw.
/Slices of marinated Sous Vide pork tenderloin with mushroom 
demi-glace on red wine, puree horseradish and mini salad with 
fresh vegetables./

8. Pieczony filet z łososia Jurajskiego na szpinaku z 
prażonym czosnkiem, mini sałatka ze świeżych warzyw, 
ziemniaki z wody – Danie Fitness
/Roasted fillet of Jurassic salmon on spinach with roasted garlic, 
mini salad with fresh vegetables, boiled potatoes- Fitness Dish/

9. Filet z Sandacza na kremie warzywno – cytrynowym 
na kremowej śmietance – puree z batata, mini sałatka 
ze świeżych warzyw
/Sandwich fillet on vegetable and lemon cream - mashed 
potato, mini salad with fresh vegetables/

10. Zrazy z marynowanej szynki z dzika – faszerowane 
boczkiem i suszoną śliwką w sosie własnym, kasza 
grycza na palona, buraczki karmelizowane miodem i 
cytryną.
/Slices of marinated wild boar ham - stuffed bacon and dried 
plum in homemade sauce, buckwheat groats roasted, beets 
caramelized with honey and lemon./
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kapusty, demi-glace z wiśniami aromatyzowany 
ekstraktem z pomarańczy z mini sałatką ze świeżych 
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,,STEAK Menu” Hotelu OLIMP
/OLIMP Hotel’s ,,STEAK Menu”/

Mięso jakie używamy do wyrobu poniższych dań, to 
wysoko gatunkowa długo dojrzewająca wołowina. 
Pochodzi ona od sprawdzonego i cenionego Pol-
skiego producenta, który bazuje głównie na Polskiej 
wołowinie najwyższej jakości uzyskiwanych ze zwier-
ząt ras mięsnych.
/The meat we use to make the following dishes is a high-quality 
long-maturing beef. It comes from a proven and respected Polish 
producer, which is based mainly on Polish beef of the highest 
quality obtained from animals of meat breeds./

W Naszej restauracji przygotowujemy steki w 4 pod-
stawowych stopniach wysmażenia:
/In our restaurant we prepare steaks in 4 basic stages of roasting:/

Rare - stek krwisty, słabo wysmażony, mięso czerwone 
w środku z rozpoczętym procesem
ścinania białka, czerwone ‘krwiste osocze’. - Pole-
camy dla wprawionych smakoszy

Medium rare - stek średnio krwisty, mięso w środku 
zmienia kolor na jaskrawo czerwony, a osocze 
delikatnie brunatnieje. – Najbardziej poprawny stopień 
wysmażenia, który uwydatnia wszystkie walory mięsa – 
Polecamy dla znawców

Medium - stek średnio wysmażony, osocze po 
naciśnięciu jest już brunatnawe, mięso bardzo jędrne. 
Najbardziej popularny stopień wysmażenia – 
Polecamy początkującym amatorom oraz smakoszom 
steków.

Well done - stek bardzo mocno wysmażony, mięso 
brunatne, mało soczyste dość twarde w porównaniu z 
mięsem o słabszym wysmażeniu. – Polecamy tylko 
osobom które lubią, taki właśnie stopień wysmażenia.
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osobom które lubią, taki właśnie stopień wysmażenia.

6

-

Desery
/Desserts/

1. Sernik miodowo cynamonowy
     /Honey cinnamon cheesecake/

2. Torcik OLIMP
     /OLIMP cake/

3. Ciasto czekoladowe z nutą pomarańczy
     /Chocolate cake with ornge notes/

,,STEAK Menu” Hotelu OLIMP
/OLIMP Hotel’s ,,STEAK Menu”/

Mięso jakie używamy do wyrobu poniższych dań, to 
wysoko gatunkowa długo dojrzewająca wołowina. 
Pochodzi ona od sprawdzonego i cenionego Pol-
skiego producenta, który bazuje głównie na Polskiej 
wołowinie najwyższej jakości uzyskiwanych ze zwier-
ząt ras mięsnych.
/The meat we use to make the following dishes is a high-quality 
long-maturing beef. It comes from a proven and respected Polish 
producer, which is based mainly on Polish beef of the highest 
quality obtained from animals of meat breeds./

W Naszej restauracji przygotowujemy steki w 4 pod-
stawowych stopniach wysmażenia:
/In our restaurant we prepare steaks in 4 basic stages of roasting:/

Rare - stek krwisty, słabo wysmażony, mięso czerwone 
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KAWY 
/ coffee / 

Espresso
Espresso Doppio
Americano
Amaricano Doppio
Cappuccino
Cappuccino Doppio
Latte
Frappe
Syrop do kawy

HERBATY
/ tea / 

Herbata Richmont
/Richmont tea /

NAPOJE ZIMNE 
/ cold drinks /

 

Coca Cola, Sprtite, Fanta, Tonic, Burn
Woda gazowana / niegazowana
/sparkling, still water /
Nestea
Sok Cappy
/Fruit juice/ 

Desery
/Desserts/

1. Sernik miodowo cynamonowy
     /Honey cinnamon cheesecake/

2. Torcik OLIMP
     /OLIMP cake/

3. Ciasto czekoladowe z nutą pomarańczy
     /Chocolate cake with ornge notes/

1. Klasyczny 
wołowina 200g, ser cheddar, plastry boczku, ogórek  
kiszony, pomidor, cebula, frytki, bułka własnego wypieku
/Classic Burger- beef 200g, cheddar cheese, slices of bacon,
pickled cucumber, tomato, onion, fries, homemade roll/

2. Krewetkowy 
krewetki panko w curry, pomidor, świeży ogórek,
sos orientalny, dip majo chipotile, chrupiące sałaty, 

/Panko schrimps in curry, tomato, fresh cucumber,
oriental sauce, chipotile majo dip, fries, homemade roll/

3. Vege 
burger z buraka, chrupiące boczniaki, pomidor, 
ogórek kiszony, chrupiące sałaty, dip kaparowy

/beetroot burger, crispy oyster mushrooms, tomato, cucumber,  
crispy lettuce, caper dip, fries, homemade roll/

34 zł

39 zł

38 zł

Burgery
/Burgers/

1. Domowy rosół z makaronem

  
/Homemade broth with noodles/

3. Panierowane stripsy z kurczaka, frytki, surówka z marchwi   
/Breaded chicken strips, fries and carrot salad/

2. Naleśniki z twarogiem,  

/Pancakes with cottage cheese, fresh fruit and raspberry sauce/   

14 zł

24 zł

22 zł

Dania dla dzieci
/Dishes for children/

3. Szarlotka podawana na ciepło z lodami waniliowymi

/Apple pie served warm with vanilla ice cream and chocolate sauce/

4. Beza z kremem z serka mascarpone,   

/Meringue with mascarpone cream, fresh fruit and raspberry sauce/

2. Lody waniliowo-czekoladowe z ciasteczkami “kit-kat”, 

/Vanilla-chocolate ice cream with kit kat cookies, roasted almonds, 

22 zł

22 zł

21 zł

Desery
/Desserts/

i sosem czekoladowym

świeżymi owocami i sosem malinowym  

prażonymi migdałami, bitą śmietaną i sosem karmelowym  

whipped cream and carmel sauce/   

1. Sorbet truskawkowy z miętą
/Strawberry sorbet with mint/

16 zł

świeżymi owocami i sosem malinowym 

Sałatki/
/Salads/

1. Sałatka z kurczakiem i avocado - Sałata rzymska, 
rukola, pomidor, ogórek, papryka, granat, avocado, 
sos musztardowy, pierś grillowana, kiełki, paluszki 
Grissini – Danie Fitness
/Salad with chicken and avocado - Romaine lettuce, arugula,
tomato, cucumber, pepper, pomegranate, avocado, mustard 
sauce, grilled  chicken breast, sprouts, Grissini breadsticks 
Fitness dish/

2. Sałatka Vege – Mieszanka sałat, rukola, 
pomidorki koktajlowe, kolorowa papryka, mieszane 
kiełki, prażone ziarna, grzanki z sosem na bazie oleju 
rzepakowego tłoczonego na zimno 
Danie Fitness / Vege
/Vege Salad - Mix of salads, arugula, cherry tomatoes, colorful 
peppers, mixed sprouts, roasted beans, toasts with an oil-based 
sauce rapeseed cold pressed - Fitness/ Vege Dish/

Dania główne
/Main courses/

1. Grillowany bukiet jarzyn zapiekany z serem mozza-
relą – brokuł, marchewka, kalafior, ziemniaki, por, olej 
rydzowy tłoczony na zimno oraz ser mozzarela 
Danie Vege
/Grilled bouquet of vegetables baked with mozzarella cheese -  
broccoli, carrots, cauliflower, potatoes, leeks, oil from rydzowy 
cold pressed and mozzarella cheese - Vege Dish/

2. Tagiatelle z kurczakiem – pierś z kurczaka, cebula, 
czosnek, chili, pomidorki koktajlowe, bazylia, oliwa 
z oliwek – Danie Fitness
/Tagiatelle with chicken - chicken breast, onion, garlic, chili, 
cherry tomatoes, basil, olive oil - Fitness Dish/

3. Penne z łososiem marynowanym w soli morskiej w 
kremie śmietanowym
/Penne with salmon marinated in sea salt in cream/

4. Płatki marynowanej w ziołach piersi z kurczaka Sous 
Vide na szafranowym ryżu z blanszowanym bukietem 
warzyw i zimnym sosem jogurtowym – Danie Fitness
/Flakes of Sous Vide chicken breast marinated in herbs on saffron 
rice with a blanched bouquet of vegetables and a cold yoghurt 
sauce - Fitness Dish/

frytki, bułka własnego wypieku

frytki, bułka własnego wypieku



,,STEAK Menu” Hotelu OLIMP
/OLIMP Hotel’s ,,STEAK Menu”/

Mięso jakie używamy do wyrobu poniższych dań, to 
wysoko gatunkowa długo dojrzewająca wołowina. 
Pochodzi ona od sprawdzonego i cenionego Pol-
skiego producenta, który bazuje głównie na Polskiej 
wołowinie najwyższej jakości uzyskiwanych ze zwier-
ząt ras mięsnych.
/The meat we use to make the following dishes is a high-quality 
long-maturing beef. It comes from a proven and respected Polish 
producer, which is based mainly on Polish beef of the highest 
quality obtained from animals of meat breeds./

W Naszej restauracji przygotowujemy steki w 4 pod-
stawowych stopniach wysmażenia:
/In our restaurant we prepare steaks in 4 basic stages of roasting:/

Rare - stek krwisty, słabo wysmażony, mięso czerwone 
w środku z rozpoczętym procesem
ścinania białka, czerwone ‘krwiste osocze’. - Pole-
camy dla wprawionych smakoszy

Medium rare - stek średnio krwisty, mięso w środku 
zmienia kolor na jaskrawo czerwony, a osocze 
delikatnie brunatnieje. – Najbardziej poprawny stopień 
wysmażenia, który uwydatnia wszystkie walory mięsa – 
Polecamy dla znawców

Medium - stek średnio wysmażony, osocze po 
naciśnięciu jest już brunatnawe, mięso bardzo jędrne. 
Najbardziej popularny stopień wysmażenia – 
Polecamy początkującym amatorom oraz smakoszom 
steków.

Well done - stek bardzo mocno wysmażony, mięso 
brunatne, mało soczyste dość twarde w porównaniu z 
mięsem o słabszym wysmażeniu. – Polecamy tylko 
osobom które lubią, taki właśnie stopień wysmażenia.
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Dania Stekowe:
/Steak dishes/

1. Ribe Eye Steak 350 g – Soczysty stek z marmurkowe-
go, dojrzewającego antrykotu wołowego, z masłem 
czosnkowym i ziołami, salsą BBQ, frytkami stekowymi 
oraz grillowanymi warzywami
/RIB EYE STEAK 350 g - Juicy marbled steak, a ripened beef entre-
cote with butter garlic and herbs, BBQ salsa, steak fries and grilled 
vegetables/

2. Black Angus Steak 200g – Bardzo delikatny stek z 
łopatki czarnego Angusa (rasa wołowiny hodowana 
w USA) z konfiturą z czerwonej cebuli, puree z batata i 
mini sałatką ze świeżych warzyw
/Black Angus Steak 200g - Very delicate steak with a Black Angus 
shoulder (beef breed bred in the USA), with red onion jam, sweet 
potato and mini puree fresh vegetable salad/

3. Stek z polędwicy wołowej 250g – Tradycyjny stek z 
długo dojrzewającej polędwicy wołowej, sos z sera 
Rokpol, ziemniaki z wody, mini sałatka ze świeżych 
warzyw
/Beef tenderloin steak 250g - Traditional steak with long matured 
beef tenderloin, Rokpol cheese sauce, potatoes from water, a 
mini salad with fresh vegetables/

4. AMERICAN BURGER 200g – burger z wołowiny sezo-
nowanej w wersji XXL, sosem americano, chipsami z 
boczku, serem, cebulą czerwoną, pomidorem, frytki 
stekowe
/AMERICAN BURGER 200g - sezo beef burger in the XXL version, 
americano sauce, crisps with bacon, cheese, red onion, tomato, 
French fries steaks/
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French fries steaks/

Dania Stekowe:
/Steak dishes/

1. Ribe Eye Steak 350 g – Soczysty stek z marmurkowe-
go, dojrzewającego antrykotu wołowego, z masłem 
czosnkowym i ziołami, salsą BBQ, frytkami stekowymi 
oraz grillowanymi warzywami
/RIB EYE STEAK 350 g - Juicy marbled steak, a ripened beef entre-
cote with butter garlic and herbs, BBQ salsa, steak fries and grilled 
vegetables/

2. Black Angus Steak 200g – Bardzo delikatny stek z 
łopatki czarnego Angusa (rasa wołowiny hodowana 
w USA) z konfiturą z czerwonej cebuli, puree z batata i 
mini sałatką ze świeżych warzyw
/Black Angus Steak 200g - Very delicate steak with a Black Angus 
shoulder (beef breed bred in the USA), with red onion jam, sweet 
potato and mini puree fresh vegetable salad/

3. Stek z polędwicy wołowej 250g – Tradycyjny stek z 
długo dojrzewającej polędwicy wołowej, sos z sera 
Rokpol, ziemniaki z wody, mini sałatka ze świeżych 
warzyw
/Beef tenderloin steak 250g - Traditional steak with long matured 
beef tenderloin, Rokpol cheese sauce, potatoes from water, a 
mini salad with fresh vegetables/

4. AMERICAN BURGER 200g – burger z wołowiny sezo-
nowanej w wersji XXL, sosem americano, chipsami z 
boczku, serem, cebulą czerwoną, pomidorem, frytki 
stekowe
/AMERICAN BURGER 200g - sezo beef burger in the XXL version, 
americano sauce, crisps with bacon, cheese, red onion, tomato, 
French fries steaks/

Koktajle bezalkoholowe
/Non-alcohol cocktails/
1. Mohito Free
limonka, liście mięty, syrop cukrowy, woda gazowana 
 /lime, mint leaves, sugar syrop, sparkling water/ 

 

15 zł

 

Dania Stekowe:
/Steak dishes/

1. Ribe Eye Steak 350 g – Soczysty stek z marmurkowe-
go, dojrzewającego antrykotu wołowego, z masłem 
czosnkowym i ziołami, salsą BBQ, frytkami stekowymi 
oraz grillowanymi warzywami
/RIB EYE STEAK 350 g - Juicy marbled steak, a ripened beef entre-
cote with butter garlic and herbs, BBQ salsa, steak fries and grilled 
vegetables/

2. Black Angus Steak 200g – Bardzo delikatny stek z 
łopatki czarnego Angusa (rasa wołowiny hodowana 
w USA) z konfiturą z czerwonej cebuli, puree z batata i 
mini sałatką ze świeżych warzyw
/Black Angus Steak 200g - Very delicate steak with a Black Angus 
shoulder (beef breed bred in the USA), with red onion jam, sweet 
potato and mini puree fresh vegetable salad/

3. Stek z polędwicy wołowej 250g – Tradycyjny stek z 
długo dojrzewającej polędwicy wołowej, sos z sera 
Rokpol, ziemniaki z wody, mini sałatka ze świeżych 
warzyw
/Beef tenderloin steak 250g - Traditional steak with long matured 
beef tenderloin, Rokpol cheese sauce, potatoes from water, a 
mini salad with fresh vegetables/

4. AMERICAN BURGER 200g – burger z wołowiny sezo-
nowanej w wersji XXL, sosem americano, chipsami z 
boczku, serem, cebulą czerwoną, pomidorem, frytki 
stekowe
/AMERICAN BURGER 200g - sezo beef burger in the XXL version, 
americano sauce, crisps with bacon, cheese, red onion, tomato, 
French fries steaks/

NAPOJE GORĄCE 
/Hot drinks/ 
Espresso
Espresso Macchiato
Americano
Cappuccino
Flat White

Syrop do kawy

Herbata Pallavi
/Pallavi tea /

NAPOJE ZIMNE 
/Cold drinks/
Coca-Cola, Sprite, Fanta, Tonic

Woda gazowana / niegazowana
/sparkling, still water/
Sok Cappy (pomarańczowy, jabłkowy)
/fruit juice (orange, apple)/

7 zł
9 zł
9 zł

12 zł
12 zł

2 zł

10 zł

250ml 9 zł

6 zł/14 zł330/700ml

250ml 8 zł

Dania Stekowe:
/Steak dishes/

1. Ribe Eye Steak 350 g – Soczysty stek z marmurkowe-
go, dojrzewającego antrykotu wołowego, z masłem 
czosnkowym i ziołami, salsą BBQ, frytkami stekowymi 
oraz grillowanymi warzywami
/RIB EYE STEAK 350 g - Juicy marbled steak, a ripened beef entre-
cote with butter garlic and herbs, BBQ salsa, steak fries and grilled 
vegetables/

2. Black Angus Steak 200g – Bardzo delikatny stek z 
łopatki czarnego Angusa (rasa wołowiny hodowana 
w USA) z konfiturą z czerwonej cebuli, puree z batata i 
mini sałatką ze świeżych warzyw
/Black Angus Steak 200g - Very delicate steak with a Black Angus 
shoulder (beef breed bred in the USA), with red onion jam, sweet 
potato and mini puree fresh vegetable salad/

3. Stek z polędwicy wołowej 250g – Tradycyjny stek z 
długo dojrzewającej polędwicy wołowej, sos z sera 
Rokpol, ziemniaki z wody, mini sałatka ze świeżych 
warzyw
/Beef tenderloin steak 250g - Traditional steak with long matured 
beef tenderloin, Rokpol cheese sauce, potatoes from water, a 
mini salad with fresh vegetables/

4. AMERICAN BURGER 200g – burger z wołowiny sezo-
nowanej w wersji XXL, sosem americano, chipsami z 
boczku, serem, cebulą czerwoną, pomidorem, frytki 
stekowe
/AMERICAN BURGER 200g - sezo beef burger in the XXL version, 
americano sauce, crisps with bacon, cheese, red onion, tomato, 
French fries steaks/

PIWA
/ beer /

piwa lane
/draft/

 
Tyskie

piwa butelkowe
/bottle beer/

Tyskie
Pilsner Urquell
Książęce Pszeniczne
Książęce Czerwony Lager
Koźlak piwo regionalne
Żywe piwo regionalne
Lech free piwo bezalkoholowe

WÓDKA
/ vodka /

Finlandia
Sobieski
Wyborowa

GIN
/ gin /

Gordon’s
Lubuski

TEQUILA 
/ tequila /

Sierra Gold
Sierra Silver

RUMY
/ rum /

Bacardi Carta Blanca
Bacardi Carta Negra
Capitan Morgan Black
Malibu

2. Pina Colada Free
sok ananasowy, syrop kokosowy, mleko
/pineapple juice, coconut syrup, milk/ 

15 zł

Caffe Frappe (wanilia, karmel, czekolada) 
/vanilia, caramel, chocolate/

16 zł

Kawa z likierem Bailey’s 
/Bailey’s coffe/

22 zł

Sok świeżo wyciskany
/freshly squeezed juice/

250ml 14 zł
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Burn 250ml 12 zł

/coffee syrup /
Syrop do kawy 2 zł



Dania Stekowe:
/Steak dishes/

1. Ribe Eye Steak 350 g – Soczysty stek z marmurkowe-
go, dojrzewającego antrykotu wołowego, z masłem 
czosnkowym i ziołami, salsą BBQ, frytkami stekowymi 
oraz grillowanymi warzywami
/RIB EYE STEAK 350 g - Juicy marbled steak, a ripened beef entre-
cote with butter garlic and herbs, BBQ salsa, steak fries and grilled 
vegetables/

2. Black Angus Steak 200g – Bardzo delikatny stek z 
łopatki czarnego Angusa (rasa wołowiny hodowana 
w USA) z konfiturą z czerwonej cebuli, puree z batata i 
mini sałatką ze świeżych warzyw
/Black Angus Steak 200g - Very delicate steak with a Black Angus 
shoulder (beef breed bred in the USA), with red onion jam, sweet 
potato and mini puree fresh vegetable salad/

3. Stek z polędwicy wołowej 250g – Tradycyjny stek z 
długo dojrzewającej polędwicy wołowej, sos z sera 
Rokpol, ziemniaki z wody, mini sałatka ze świeżych 
warzyw
/Beef tenderloin steak 250g - Traditional steak with long matured 
beef tenderloin, Rokpol cheese sauce, potatoes from water, a 
mini salad with fresh vegetables/

4. AMERICAN BURGER 200g – burger z wołowiny sezo-
nowanej w wersji XXL, sosem americano, chipsami z 
boczku, serem, cebulą czerwoną, pomidorem, frytki 
stekowe
/AMERICAN BURGER 200g - sezo beef burger in the XXL version, 
americano sauce, crisps with bacon, cheese, red onion, tomato, 
French fries steaks/

Dania Stekowe:
/Steak dishes/

1. Ribe Eye Steak 350 g – Soczysty stek z marmurkowe-
go, dojrzewającego antrykotu wołowego, z masłem 
czosnkowym i ziołami, salsą BBQ, frytkami stekowymi 
oraz grillowanymi warzywami
/RIB EYE STEAK 350 g - Juicy marbled steak, a ripened beef entre-
cote with butter garlic and herbs, BBQ salsa, steak fries and grilled 
vegetables/

2. Black Angus Steak 200g – Bardzo delikatny stek z 
łopatki czarnego Angusa (rasa wołowiny hodowana 
w USA) z konfiturą z czerwonej cebuli, puree z batata i 
mini sałatką ze świeżych warzyw
/Black Angus Steak 200g - Very delicate steak with a Black Angus 
shoulder (beef breed bred in the USA), with red onion jam, sweet 
potato and mini puree fresh vegetable salad/

3. Stek z polędwicy wołowej 250g – Tradycyjny stek z 
długo dojrzewającej polędwicy wołowej, sos z sera 
Rokpol, ziemniaki z wody, mini sałatka ze świeżych 
warzyw
/Beef tenderloin steak 250g - Traditional steak with long matured 
beef tenderloin, Rokpol cheese sauce, potatoes from water, a 
mini salad with fresh vegetables/

4. AMERICAN BURGER 200g – burger z wołowiny sezo-
nowanej w wersji XXL, sosem americano, chipsami z 
boczku, serem, cebulą czerwoną, pomidorem, frytki 
stekowe
/AMERICAN BURGER 200g - sezo beef burger in the XXL version, 
americano sauce, crisps with bacon, cheese, red onion, tomato, 
French fries steaks/

PIZZA 
/PIZZA/

1. MARGHERITA - ser, sos pomidorowy, plastry pomidora, 
    liście bazylii
    /MARGHERITA - cheese, tomato sauce, tomato slices, basil leaves/

2. CAPRICIOSA - szynka, pieczarki, sos pomidorowy, ser
     /CAPRICIOSA - ham, mushrooms, tomato sauce, cheese/

3. PEPERONI – salami peperoni, papryka jalapeño , sos 
    pomidorowy, ser
     /PEPERONI - salami peperoni, jalapeño pepper, tomato sauce, cheese/

4. PARMA - szynka dojrzewająca, rukola, pomidorki cherry, 
    sos pomidorowy, ser
     /PARMA - ripening ham, rucola, cherry tomatoes, tomato sauce, cheese/

5. OLIMP – szynka, salami peperoni, boczek, pieczarki, 
    papryka, kolorowa papryka, oliwki, sos pomidorowy, ser
     /OLIMP - ham, salami, peperoni, bacon, mushrooms, peppers, colorful 
     peppers, olives, tomato sauce, cheese/

6. SPECIALE - Stwórz sobie sam swoją pizze (margarita plus 
    dodatki wg uznania)
     /SPECIALS - Create your own pizza (margarita plus additions at 
     discretion)/

dodatki mięsne 
 /meat additives/
szynka, salami peperoni, szynka dojrzewająca, boczek
ham, peperoni, ripening ham, bacon, 
 
dodatki warzywne 
/vegetable ingredients/
plastry pomidora, pieczarki, papryka  jalapeño, rukola, 
pomidorki cherry, kolorowa papryka, oliwki
 tomato slices, mushrooms, jalapeño pepper, rucola, cherry tomatoes, 
colorful peppers, olives 7
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PIWA
/Beer/
piwo lane
/draft/

 

Tyskie

piwo butelkowe
/bottle beer/

oraz grillowanymi warzywami
/RIB EYE STEAK 350 g - Juicy marbled steak, a ripened beef entre-
cote with butter garlic and herbs, BBQ salsa, steak fries and grilled 
vegetables/

2. Black Angus Steak 200g – Bardzo delikatny stek z 
łopatki czarnego Angusa (rasa wołowiny hodowana 
w USA) z konfiturą z czerwonej cebuli, puree z batata i 
mini sałatką ze świeżych warzyw
/Black Angus Steak 200g - Very delicate steak with a Black Angus 
shoulder (beef breed bred in the USA), with red onion jam, sweet 
potato and mini puree fresh vegetable salad/

3. Stek z polędwicy wołowej 250g – Tradycyjny stek z 

długo dojrzewającej polędwicy wołowej, sos z sera 

Rokpol, ziemniaki z wody, mini sałatka ze świeżych 
warzyw
/Beef tenderloin steak 250g - Traditional steak with long matured 
beef tenderloin, Rokpol cheese sauce, potatoes from water, a 
mini salad with fresh vegetables/

4. AMERICAN BURGER 200g – burger z wołowiny sezo-
nowanej w wersji XXL, sosem americano, chipsami z 
boczku, serem, cebulą czerwoną, pomidorem, frytki 
stekowe
/AMERICAN BURGER 200g - sezo beef burger in the XXL version, 
americano sauce, crisps with bacon, cheese, red onion, tomato, 
French fries steaks/

10 zł/12 zł

Koktajle alkoholowe
/Alcohol cocktails/

3. Mohito
biały rum, syrop cukrowy, limonka, liście mięty, woda gaz. 

 

/white rum, lime, mint leaves, sugar syrup, sparkling water/ 

20 zł

6. Aperol Spritz

/aperol, prosecco, orange, sparkling water/
aperol, prosecco, pomarańcza, woda gazowana 

26 zł

7. Margarita
tequila, cointreau, sok z limonki 

/tequila, cointreau, lime juice/ 

29 zł

(wersja owocowa: zapytaj kelnera o dostępne smaki) 

(fruit version: ask the waiter about the available flavors) 

1. Whisky sour

/whisky, lemon juice, sugar syrup, egg/
whisky, sok z cytryny, syrop cukrowy, białko jajka 

20 zł

5. Tequila sunrise

/tequila, orange juice, grenadine/
tequila, sok pomarańczowy, grenadina,  

22 zł

8 zł

300ml/500ml

330ml

15 zł500ml
Książęce Pszeniczne
Piwo regionalne “Końska Grzywa”

Lech free 

500ml 12 zł

piwo bezalkoholowe
/alcohol free beer/

4. Sex on the beach
wódka, likier, sok pomarańczowy, sok żurawinowy 
/vodka, liquer, orange and cranberry juice/ 

20 zł

2. Cosmopolitan
wódka, triple sec, sok żurawinowy, sok z limonki 
/vodka, triple sec, cranberry juice, lime juice/ 

20 zł

Sok do piwa 2 zł/beer juice /



PIZZA 
/PIZZA/

1. MARGHERITA - ser, sos pomidorowy, plastry pomidora, 
    liście bazylii
    /MARGHERITA - cheese, tomato sauce, tomato slices, basil leaves/

2. CAPRICIOSA - szynka, pieczarki, sos pomidorowy, ser
     /CAPRICIOSA - ham, mushrooms, tomato sauce, cheese/

3. PEPERONI – salami peperoni, papryka jalapeño , sos 
    pomidorowy, ser
     /PEPERONI - salami peperoni, jalapeño pepper, tomato sauce, cheese/

4. PARMA - szynka dojrzewająca, rukola, pomidorki cherry, 
    sos pomidorowy, ser
     /PARMA - ripening ham, rucola, cherry tomatoes, tomato sauce, cheese/

5. OLIMP – szynka, salami peperoni, boczek, pieczarki, 
    papryka, kolorowa papryka, oliwki, sos pomidorowy, ser
     /OLIMP - ham, salami, peperoni, bacon, mushrooms, peppers, colorful 
     peppers, olives, tomato sauce, cheese/

6. SPECIALE - Stwórz sobie sam swoją pizze (margarita plus 
    dodatki wg uznania)
     /SPECIALS - Create your own pizza (margarita plus additions at 
     discretion)/

dodatki mięsne 
 /meat additives/
szynka, salami peperoni, szynka dojrzewająca, boczek
ham, peperoni, ripening ham, bacon, 
 
dodatki warzywne 
/vegetable ingredients/
plastry pomidora, pieczarki, papryka  jalapeño, rukola, 
pomidorki cherry, kolorowa papryka, oliwki
 tomato slices, mushrooms, jalapeño pepper, rucola, cherry tomatoes, 
colorful peppers, olives

PIZZA 
/PIZZA/

1. MARGHERITA - ser, sos pomidorowy, plastry pomidora, 
    liście bazylii
    /MARGHERITA - cheese, tomato sauce, tomato slices, basil leaves/

2. CAPRICIOSA - szynka, pieczarki, sos pomidorowy, ser
     /CAPRICIOSA - ham, mushrooms, tomato sauce, cheese/

3. PEPERONI – salami peperoni, papryka jalapeño , sos 
    pomidorowy, ser
     /PEPERONI - salami peperoni, jalapeño pepper, tomato sauce, cheese/

4. PARMA - szynka dojrzewająca, rukola, pomidorki cherry, 
    sos pomidorowy, ser
     /PARMA - ripening ham, rucola, cherry tomatoes, tomato sauce, cheese/

5. OLIMP – szynka, salami peperoni, boczek, pieczarki, 
    papryka, kolorowa papryka, oliwki, sos pomidorowy, ser
     /OLIMP - ham, salami, peperoni, bacon, mushrooms, peppers, colorful 
     peppers, olives, tomato sauce, cheese/

6. SPECIALE - Stwórz sobie sam swoją pizze (margarita plus 
    dodatki wg uznania)
     /SPECIALS - Create your own pizza (margarita plus additions at 
     discretion)/

dodatki mięsne 
 /meat additives/
szynka, salami peperoni, szynka dojrzewająca, boczek
ham, peperoni, ripening ham, bacon, 
 
dodatki warzywne 
/vegetable ingredients/
plastry pomidora, pieczarki, papryka  jalapeño, rukola, 
pomidorki cherry, kolorowa papryka, oliwki
 tomato slices, mushrooms, jalapeño pepper, rucola, cherry tomatoes, 
colorful peppers, olives

Desery
/Desserts/

1. Sernik miodowo cynamonowy
     /Honey cinnamon cheesecake/

2. Torcik OLIMP
     /OLIMP cake/

3. Ciasto czekoladowe z nutą pomarańczy
     /Chocolate cake with ornge notes/

Desery
/Desserts/

1. Sernik miodowo cynamonowy
     /Honey cinnamon cheesecake/

2. Torcik OLIMP
     /OLIMP cake/

3. Ciasto czekoladowe z nutą pomarańczy
     /Chocolate cake with ornge notes/

Desery
/Desserts/

1. Sernik miodowo cynamonowy
     /Honey cinnamon cheesecake/

2. Torcik OLIMP
     /OLIMP cake/

3. Ciasto czekoladowe z nutą pomarańczy
     /Chocolate cake with ornge notes/
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PIZZA 
/PIZZA/

1. MARGHERITA - ser, sos pomidorowy, plastry pomidora, 
    liście bazylii
    /MARGHERITA - cheese, tomato sauce, tomato slices, basil leaves/

2. CAPRICIOSA - szynka, pieczarki, sos pomidorowy, ser
     /CAPRICIOSA - ham, mushrooms, tomato sauce, cheese/

3. PEPERONI – salami peperoni, papryka jalapeño , sos 
    pomidorowy, ser
     /PEPERONI - salami peperoni, jalapeño pepper, tomato sauce, cheese/

4. PARMA - szynka dojrzewająca, rukola, pomidorki cherry, 
    sos pomidorowy, ser
     /PARMA - ripening ham, rucola, cherry tomatoes, tomato sauce, cheese/

5. OLIMP – szynka, salami peperoni, boczek, pieczarki, 
    papryka, kolorowa papryka, oliwki, sos pomidorowy, ser
     /OLIMP - ham, salami, peperoni, bacon, mushrooms, peppers, colorful 
     peppers, olives, tomato sauce, cheese/

6. SPECIALE - Stwórz sobie sam swoją pizze (margarita plus 
    dodatki wg uznania)
     /SPECIALS - Create your own pizza (margarita plus additions at 
     discretion)/

dodatki mięsne 
 /meat additives/
szynka, salami peperoni, szynka dojrzewająca, boczek
ham, peperoni, ripening ham, bacon, 
 
dodatki warzywne 
/vegetable ingredients/
plastry pomidora, pieczarki, papryka  jalapeño, rukola, 
pomidorki cherry, kolorowa papryka, oliwki
 tomato slices, mushrooms, jalapeño pepper, rucola, cherry tomatoes, 
colorful peppers, olives

KAWY 
/ coffee / 

Espresso
Espresso Doppio
Americano
Amaricano Doppio
Cappuccino
Cappuccino Doppio
Latte
Frappe
Syrop do kawy

HERBATY
/ tea / 

Herbata Richmont
/Richmont tea /

NAPOJE ZIMNE 
/ cold drinks /

 

Coca Cola, Sprtite, Fanta, Tonic, Burn
Woda gazowana / niegazowana
/sparkling, still water /
Nestea
Sok Cappy
/Fruit juice/ 

WÓDKA
/Vodka/ 
Wyborowa
Finlandia

GIN
/Gin/
Seagrams
Bombay Sappire

Desery
/Desserts/

1. Sernik miodowo cynamonowy
     /Honey cinnamon cheesecake/

2. Torcik OLIMP
     /OLIMP cake/

3. Ciasto czekoladowe z nutą pomarańczy
     /Chocolate cake with ornge notes/

BRANDY
/Brandy/

Metaxa ***** 
Stock

KONIAK
/Cognac/
Hennessy
Camus

WHISKY
/Whisky/
Ballantines
Jack Daniel’s
Tullamore Dew

40ml
40ml

12 zł
12 zł

16 zł
16 zł

12 zł
14 zł

25 zł
27 zł

40ml
40ml

40ml
40ml

40ml
40ml

40ml/500ml
40ml/500ml

9 zł/90 zł
11 zł/100 zł

Bushmills 10 years (single malt)
40ml
40ml

16 zł
22 zł



Desery
/Desserts/

1. Sernik miodowo cynamonowy
     /Honey cinnamon cheesecake/

2. Torcik OLIMP
     /OLIMP cake/

3. Ciasto czekoladowe z nutą pomarańczy
     /Chocolate cake with ornge notes/

Desery
/Desserts/

1. Sernik miodowo cynamonowy
     /Honey cinnamon cheesecake/

2. Torcik OLIMP
     /OLIMP cake/

3. Ciasto czekoladowe z nutą pomarańczy
     /Chocolate cake with ornge notes/

 

PIWA
/ beer /

piwa lane
/draft/

 
Tyskie

piwa butelkowe
/bottle beer/

Tyskie
Pilsner Urquell
Książęce Pszeniczne
Książęce Czerwony Lager
Koźlak piwo regionalne
Żywe piwo regionalne
Lech free piwo bezalkoholowe

WÓDKA
/ vodka /

Finlandia
Sobieski
Wyborowa

GIN
/ gin /

Gordon’s
Lubuski

TEQUILA 
/ tequila /

Sierra Gold
Sierra Silver

RUMY
/ rum /

Bacardi Carta Blanca
Bacardi Carta Negra
Capitan Morgan Black
Malibu
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TEQUILA 
/Tequila/
Olmeca Silver
Olmeca Reposado

RUM
/Rum/
Havana Club Anejo 3 Anos
Havana Club Anejo 7 Anos

WERMUTH
/Wermuth/
 

Martini Bianco
Martini Extra Dry 

LIKIERY
/Liquer/

 Bailey’s
Aperol
Jagermeister 

40ml
40ml

12 zł
14 zł

40ml
40ml

12 zł
14 zł

12 zł
14 zł
15 zł

18 zł
18 zł

40ml
40ml
40ml

150ml
150ml

Malibu 10 zł40ml



WERMUTH
/ wermuth /

 MARTINI BIANCO
MARTINI ROSSO
MARTINI EXTRA DRY 

BRANDY
/ brandy /

METAXA ***** 
STOCK

KONIAK
/ cognac /

HENNESSY
CAMUS

WHISKY
/ whisky /

BALLANTINES
JACK DANIEL’S
J. WALKER BLACK
JIM BEAM
JAMESON

LIKIERY
/ liquer / 

BAILEY’S
COINTREAU
JAGERMEISTER 

PIWA
/ beer /

piwa lane
/draft/

 
Tyskie

piwa butelkowe
/bottle beer/

Tyskie
Pilsner Urquell
Książęce Pszeniczne
Książęce Czerwony Lager
Koźlak piwo regionalne
Żywe piwo regionalne
Lech free piwo bezalkoholowe

WÓDKA
/ vodka /

Finlandia
Sobieski
Wyborowa

GIN
/ gin /

Gordon’s
Lubuski

TEQUILA 
/ tequila /

Sierra Gold
Sierra Silver

RUMY
/ rum /

Bacardi Carta Blanca
Bacardi Carta Negra
Capitan Morgan Black
Malibu

WERMUTH
/ wermuth /

 MARTINI BIANCO
MARTINI ROSSO
MARTINI EXTRA DRY 

BRANDY
/ brandy /

METAXA ***** 
STOCK

KONIAK
/ cognac /

HENNESSY
CAMUS

WHISKY
/ whisky /

BALLANTINES
JACK DANIEL’S
J. WALKER BLACK
JIM BEAM
JAMESON

LIKIERY
/ liquer / 

BAILEY’S
COINTREAU
JAGERMEISTER 



WERMUTH
/ wermuth /

 MARTINI BIANCO
MARTINI ROSSO
MARTINI EXTRA DRY 

BRANDY
/ brandy /

METAXA ***** 
STOCK

KONIAK
/ cognac /

HENNESSY
CAMUS

WHISKY
/ whisky /

BALLANTINES
JACK DANIEL’S
J. WALKER BLACK
JIM BEAM
JAMESON

LIKIERY
/ liquer / 

BAILEY’S
COINTREAU
JAGERMEISTER 

HOTEL OLIMP Buisness & SPA
ul. Usługowa 9

84-200 Wejherowo

tel. 058 677 04 04
 tel. kom. 506 748 644

e-mail: recepcja@olimphotel.pl

www.olimphotel.pl
fb.com/olimpwejherowo


