Restauracja „ATRIUM”
Restauracja czynna w godzinach 10.00 – 22.00
Zamówienia przyjmowane są do godziny 20.30
Średni czas realizacji zamówienia to około 30 minut

ŚNIADANIA
Śniadania serwowane są w godzinach 08.00 – 10.00
Zestaw śniadaniowy po polsku
25 złotych
Ser żółty, szynka wędzona, jajko na twardo, pomidor,
ogórek świeży, sałata masłowa,
masło oraz pieczywo
Zestaw śniadaniowy po włosku
25 złotych
Ser wędzony, boczek gotowany, pomidor, ogórek świeży,
sałata masłowa,
masło oraz pieczywo
Zestaw śniadaniowy po angielsku
25 złotych
Twaróg ze śmietaną, szynka drobiowa, łosoś wędzony,
papryka konserwowa, ogórek kiszony,
sałata masłowa, masło oraz pieczywo
Zestaw śniadaniowy po francusku
25 złotych
Szynka konserwowa, pasztet szefa kuchni, ser pleśniowy,
papryka konserwowa, ogórek kiszony,
sałata masłowa, masło oraz pieczywo
Zimny plater dla 4 osób
30 złotych
Różne gatunki wędlin oraz serów, pieczarki marynowane,
papryka konserwowa, ogórek marynowany
oliwki, cebula
Do każdego zamówionego zestawu istnieje możliwość
wyboru:
jednego dania ciepłego:
Jajecznica na maśle, na szynce lub na boczku,
Jako sadzone solo, na szynce, na boczku,
Parówka z wody
jednego napoju:
kawa (rozpuszczalna, parzona, z ekspresu), herbata
(czarna, owocowa), kakao, kawa Inka, sok
Śniadanie serwowane w formie szwedzkiego stołu
25 złotych

PRZYSTAWKI
Kalmary w panierce

19 złotych

Śledź w śmietanie z warzywami

15 złotych

Tradycyjny tatar z polędwicy wołowej
25 złotych
podawany z siekanymi ogórkami, pieczarkami i cebulką oraz
żółtkiem i masłem

ZUPY
Zupa dnia
Rosół z makaronem
Żurek staropolski z jajkiem

10 złotych
12 złotych
13 złotych

Barszcz czerwony z uszkami

13 złotych

Zupa cebulowa z grzankami

13złotych

DANIE MIĘSNE
Kotlet schabowy
30 złotych
podawany z bigosem i ziemniakami z wody
Kurczak po diabelsku
29 złote
kawałki kurczaka smażone z warzywami w ostrym sosie,
podawane z frytkami
Placki ziemniaczane z gulaszem
30 złotych
chrupiące placki ziemniaczane podawane z gulaszem
i surówką z marchewki
Filet z kurczaka
25 złotych
panierowany filet z kurczaka z frytkami oraz surówką
Polędwiczki wieprzowe grillowane 35 złotych
plastry polędwiczek w aksamitnym sosie z podgrzybków,
serwowane z opiekanymi ziemniakami
oraz bukietem warzyw z wody
Kotlet zbójnicki
35 złotych
roladka ze schabu faszerowana pieczarkami i serem wędzonym
w panierce, podawana z pieczonymi ziemniakami
i zestawem surówek
Żeberka w sosie BBQ (słodko-kwaśnym)
36 złotych
pieczone żeberka serwowane z ziemniakami z wody
i surówką z białej kapusty

MAKARONY
Pasta Alfredo
30 złote
makaron tagliatelle z kawałki kurczaka skąpane w kremowym
sosie z brokułami,
pieczarkami i parmezanem
Tagliatelle chicken
29 złote
makaron tagliatelle w aksamitnym śmietanowym sosie
z pomidorów suszonych z faszerowanym szpinakiem i
suszonymi pomidorami filetem z kurczaka w chrupiącej szynce
Penne spinaci z kurczakiem
26 złotych
Makaron penne w śmietanowo-szpinakowym sosie
z grillowanym kurczakiem

DANIE Z RYB
Pstrąg smażony
35 złotych
podawany z masłem czosnkowym, frytkami
i surówką z białej kapusty
Filet z dorsza w cieście
34 złotych
podawany na warzywach z ziołami i ryżem
Łosoś na parze
39 złotych
kawałki łososia gotowanego na parze, serwowane
z warzywnym julienne na grillowanym pomidorze

PIEROGI
Pierogi ruskie
14 złotych
podawane z tradycyjną omastą
Pierogi z kapustą
15 złotych
Podawane z tradycyjną omastą
Pierogi razowe
15 złotych
faszerowane kaszą gryczaną, podawane z omastą
Pierogi z mięsem
17 złotych
podawane z sosem z podgrzybków

DANIA JARSKIE
Tortellini
20 złotych
uszka nadziewane pieczarkami, w asyście aksamitnego sosu
serowego ze świeżą bazylią,
pomidorkami koktajlowymi oraz świeżo startym parmezanem
Placki ziemniaczane ze śmietaną 18 złotych
chrupiące placki serwowane z kwaśną śmietaną
Gnocchi pomodoro
20 złotych
gnocchi w sosie pomidorowym z parmezanem i świeżą bazylią

SAŁATKI
Sałatka grecka
22 złotych
sałata lodowa, pomidorki, ogórek, cebula oraz ser feta
skropione sosem vinegrett
Sałatka toskańska z kurczakiem 22 złotych
chrupiąca sałata z grillowanym filetem z kurczaka
i pomidorkami koktajlowymi skropiona
sosem miodowo-musztardowym

DANIA DLA DZIECI
Chrupiące lajkoniki
10 złotych
polędwiczki drobiowe w chrupiącej panierce podawane
z dwoma sosami
Naleśniki
12 złotych
serwowane z serem lub dżemem owocowym
Frytki 8 złotych
chrupiące frytki

PIZZA (30 cm)
Margharita
18 złotych
sos pomidorowy, ser, przyprawy
Luciano’s
22 złotych
sos pomidorowy, ser, szynka, pieczarki, przyprawy
Americana
25 złote
sos pomidorowy, ser, boczek, pieczarki, papryka, cebula,
przyprawy

Manhatan
23 złotych
Sos pomidorowy, ser, pepperoni, przyprawy
New York
24 złote
sos BBQ, kurczak, ser, przyprawy
Boss
25 złote
sos pomidorowy, ser, pepperoni, pieczarki, cebula, oliwki,
kukurydza, przyprawy
Zrób sobie sam
?? złote
Margharita + dodatki
Dodatki do pizzy:
szynka, boczek, pepperoni, kurczak, tuńczyk, parmezan,
oliwki, kapary, pieczarki, ananas 3,50 zł
kukurydza, groszek, papryka, pomidor, jajko, cebula, czosnek,
świeża bazylia 2,00 zł
ketchup, sos czosnkowy, salsa meksykańska,
sos tysiąca wysp 1,50 zł

DESERY
Ciasto własnego wypieku
Lody z owocami

10 złotych
11 złotych

Lody waniliowe na gorących malinach 14 złotych
Rolada lodowa z bitą śmietaną

10 złotych

NAPOJE GORĄCE
Herbata (czarna, owocowe)
Herbata zimowa
Kawa rozpuszczalna lub parzona
Kawa z ekspresu
Kawa cappucino
Kawa latte machiatto
Kawa mrożona
Kakao

7 złotych
10 złote
6 złote
8złotych
10 złotych
10złotych
12 złotych
6 złote

NAPOJE ZIMNE
Coca cola, fanta, sprite, tonic „Kinley”
5 złote
Pepsi, 7up, Mirinda
4 złote
Woda mineralna Kropla Beskidu
4złote
FuzeTea 250ml
4 złote
Burn 250ml
6 złotych
Sok Cappy pomarańczowy, jabłkowy, pomidorowy
5 złote

PIWO
0,3l
Perła lana
4 złoty
lany
5 złotych
Tyskie butelka
Warka Strong butelka
Warka Radler butelka
Heineken butelka
Heineken 0%

0,5l
6 złotychŻywiec
7 złotych
6 złotych
7 złotych
6 złotych
7 złotych
7 złotych

ALERGENY występujące w żywności
NAZWA

SYBOL

NAZWA

SYMBOL

NAZWA

Zboża

Mleko

Orzechy

Siarczany

Seler

Jaja

Skorupiaki

Mięczaki

Łubin

Ryby

Sezam

Gorczyca

Soja

Orzechy
laskowe

SYMBOL

