KRAKUS

RESTAURACJA
***

Zapraszamy

Poniedziałek - Niedziela

10:00 - 21:00

ul. Reymonta 15
30-059 Kraków
Tel. 12 617-20-24, 12 634-19-54

lcafe@krakus.net
www.hotel-polonez.pl

Śniadanie miły początek dnia

Breakfast- have a good start to your day!

SERWOWANE DO GODZ. 12:00

Śniadanie po krakowsku
Cracow breakfast

16,00 pln
½ porcji 8 pln

Obwarzanek z makiem,
mozarella, ser żółty,
Pomidor koktajlowy
Masło, ogórek zielony
(Bagel with poppy seeds, mozzarella,
cheese, cocktail tomato,
butter, green cucumber)

Śniadanie szefa

16,00 pln

Boss breakfast
Trzy jaja smażone wg życzenia,
Grillowana polędwiczka wieprzowa, grillowany pomidor,
2 plastry szynki, tosty, masło.

(3 eggs fried as you wish,
Pork tenderloin, grilled tomato,
2 slices of ham, toasts, butter)

Śniadanie amerykańskie
American breakfast

Trzy jaja smażone wg życzenia,

14,00 pln

do tego 2 grillowane frankfurterki,
dwa plastry grillowanego bekonu,
dwa plastry grillowanej szynki, tosty, masło.

(3 eggs fried (as you wish) with 2 grilled sausages,
2 slices of grilled bacon,
2 slices of grilled ham, toasts, butter

Śniadanie francuskie

14,00 pln

French breakfast
Omlet z czterech jaj, tosty,
W skład omletu wchodzą : pieczarki, pomidory
(4 egg omelette with mushrooms and tomatoes, toasts)

Śniadanie regionalne
Local breakfast
Jajecznica z 3 jaj na szynce i cebuli, tosty
(Scrambled eggs (made of 3 eggs) with ham and onion, toasts)

9,00 pln

Startery/ starters

Wędzony pstrąg na grillowanych warzywach z musztardowym
majonezem
(Smoked trout on grilled vegetables with mustard mayonnaise)

17,00 pln

Ser wędzony z boczkiem i żurawiną

(Smoked cheese with bacon and cranberries)

16,00 pln

Sałatka na miły początek
(Salad for a nice start)

15,00 pln

Zupy/ soups

Rosół z makaronem
(chicken noodle soup)

10,00 pln

Żurek z jajkiem
(Polish soup)

10,00 pln

Zupa grzybowa
(Mushroom soup)

12,00 pln

Krem z białych warzyw
(White vegetable cream)

9,00 pln

Dania mięsne/ meat

Pół golonki marynowanej w porterze 180 g
(Half a pork knuckle marinated in a porter)

27,00 pln

Polędwiczka w kurkach 140 g
(Pork tenderloin with chanterelles)

33,00 pln

Filet z kurczaka na winogronie 140 g
(Chicken fillet on grape )

18,00 pln

Wątróbka flambirowana na żurawinie
(Poultry liver with cranberries)

14,00 pln

Placki ziemniaczane z gulaszem węgierskim
( gulasz serwowany w kociołku)
(Potato pancakes with goulash)

17,00 pln

Schab po zbójnicku z boczkiem, oscypkiem i czosnkiem 140 g
(Pork chop with bacon, oscypek and garlic)

25,00 pln

Leśna rolada drobiowa 140 g
(Forest poultry roulade)

26,00 pln
Wołowina po chłopsku
(Beef in a peasant way)

30,00 pln

Pierogi domowe/ dumplings

Pierogi ruskie ( 10 szt.)
( with potato and cottage cheese filling 10 pcs)

17,00 pln

Pierogi z mięsem (10szt.)
(with meat 10 pcs)

18,00 pln

Pierogi ze szpinakiem ( 10 szt.)
(with spinach)
18,00 pln

Mix pierogów (12 szt.)
(dumplings mix 12 pcs)

20,00 pln

Ryby / fish
Pstrąg smażony
(Fried trout)

27,00 pln

Dorsz w płatkach migdałowych
(Cod in almonds flakes)

25,00 pln

Makarony/ pasta
Spaghetti Carbonara
(makaron, boczek, jajko, ser, czosnek, natka pietruszki )
(bacon, egg, cheese, garlic, parsley)

19,00 pln

Wstążki z boczkiem i kurkami
Wersja wegetariańska z kurkami
(Ribbons with bacon and chanterelles)

19,00 pln
16,00 pln (Wege)

Desery/ dessert

Krucha tarta sezonowa podawana na ciepło z lodami i bitą śmietaną
(warm tart with ice cream and whipped-cream)

15,00 pln

Puchar lodów z owocami i bitą śmietaną
(ice cream with fruit and whipped cream)

13,00 pln

Beza suszona z wiśniami
(dried meringue with cherries)

10 pln

Dodatki /side dishes

Frytki 200 g

(french fries)

6,50 pln
Ziemniaki zapiekane 250 g

(baked potatoes)

5,00 pln
Ziemniaki tradycyjne 250 g

(traditional potatoes)

4,00 pln
Rozetki ziemniaczane 250 g

(potato rosettes)

6,50 pln
Ryż 200 g

(rice)

4,00 pln
Zestaw surówek 150 g

(salad mix)

4,00 pln
Sałaty mieszane z sosem winegret 150 g

(mixed lettuces with vinegret)

4,50 pln
Warzywa z patelni 150 g
6,00 pln

(fried vegetables)

