
MENU

  JESIEŃ 2019

Nasi mili goście!

Dania przygotowujemy dla Was na bieżąco,

Zapewniamy, że warto poczekać!
co może chwilę potrwać.

NASI DOSTAWCY

 
Kozie sery Honoraty

  PRZYSTAWKI I SAŁATKI

ZUPY

     podawane z naszym pieczywem z regionalnej mąki z Młyna Skokowa

     podawane z naszym pieczywem z regionalnej mąki z Młyna Skokowa

 

      
Zupa grzybowa  

Barszcz czerwony
pierożki z kaczki (3szt.)

 
Tatar z jelenia   

   

żółtko z truflą • szalotka • ogórek kiszony • żel porzeczkowy     

      

   

  
Ravioli z dynią   

   

      ricotta • masło z szałwią • orzeszki pini • ser Emilgrana  

      

   

 

 

      

  

         

19zł

21zł

(3 szt.) 19zł

DANIA GŁÓWNE
  

Pierś z kaczki
 kopytka buraczane • kapusta modra • sos • zioła 

49zł
  

Poczekajka   

   

Na start proponujemy pieczywo własnego wypieku   

      

   

8zł

                                                                                                          

oraz dodatki regionalne, więcej opowie Ci obsługa

36zł

Żurek z podgrzybkiem
jajko • puree chrzanowe • grzyby

19zł

 

  
Łosoś

szpinak śmietanowy • smażone ziemniaki • chips ziołowy    

45zł

       Kurczak suprem
   słonecznik • boczniaki • romanesco   
 

42zł

  
Sałatka z kaczą wątróbką   

   

mix sałat • rukola • gruszka • burak • orzeszki pini • sos malinowy 
  

      

   

                

33zł

 
     
 Poliki wołowe

  
 

puree ziemniaczano - chrzanowe • grillowane warzywa   

47zł

sos z trawy żubrowej • puder ziołowy 

romanesco • groszek

puree z białych warzyw • sos tymiankowy 

       Ravioli z dynią
   ricotta •  masło z szałwią •  orzeszki pini • ser Emilgrana 
 (7 szt.) 34zł

       Makaron tagiatelle
   sos grzybowy •  podgrzybek • ser Emilgrana 
 38zł

DANIA WEGETARIAŃSKIE

DESERY
       

Brownie
   

 

          

 

       Krem kataloński             
  

  

                    

19zł

19zł

Lody i sorbety 
kruszonka • owoce sezonowe

15zł

lody czekoladowe 

MENU DLA DZIECI

  Nuggetsy z kurczaka
frytki • surówka z białej kapusty 

18zł

  
Pierożki ruskie

śmietanka
(4szt.) 10zł  

Zupka pomidorowa

7zł

  Naleśniki
         ser biały • syrop klonowy 

16zł

  
Frytki

7zł

Opcja wege

*bez pierożków

Współpraca to podstawa!

Wraz z lokalnymi producentami dbamy o to, by produkt był 

najwyższej jakości! Szef Kuchni - Przemysław Szwak stworzył 

sezonowe menu, oparte na staropolskiej kuchni w 

nowoczesnym wydaniu, z akcentami Europejskimi.  

KURASZKOWSKIE PIEROGI

       
   

 

       
   

 
                    

Pierogi z kapustą i grzybami

(7 szt.) 28zł

          

 

          

 
Pierogi ruskie

(7 szt.) 20zł

masło ziołowe • kubek barszczu

okrasa • śmietana

            kluseczki • śmietana 

lody czekoladowe 

owoce sezonowe  

kluski • śmietana 



MENU

  JESIEŃ 2019

      

W AKADEMII:

WINIARNIA

Nasza winiarnia ma na celu przybliżyć dobre wina zarówno 

koneserom jak i osobom dopiero rozpoczynającym swoją 

przygodę z niezwykle bogatym światem aromatów i doznań 

smakowych. W piwniczce mamy przygotowane półki na 

leżakowanie win z całego świata. Możecie przenieść się z nami 
do malowniczo położonych winnic i poczuć ich smak oraz 

aromat. 

PRZEPASTNA BIBLIOTEKA 

Stworzona z miłości do czytania, bo przecież nic tak nie 

pobudza wyobraźni, jak dobra książka. We wszystkich 

zakamarkach naszego hotelu znajdziesz tytuły z każdego 

gatunku, jaki przyjdzie Ci do głowy. Możesz zabrać je do 

pokoju lub przysiąść na wygodnej sofie i oddać się lekturze. 

Albumy, encyklopedie, leksykony, tomiki wierszy, powieści 

historyczne, kryminały czy zbiory reportaży. Możliwości 

wyboru są oszałamiające! Sięgnij po to, na co aktualnie masz 

nastrój.

SAUNY I TĘŻNIA

Podziemia hotelu kryją miejsce idealne do relaksacji. 

Regenerując się w saunie fińskiej lub parowej wzmocnisz 

odporność organizmu i poprawisz krążenie. Następnie dzięki 

inhalacjom w tężni solankowej odzyskasz równowagę i 

uzupełnisz niedobory mikroelementów takich jak jod, wapń, 

magnez czy żelazo. Odprężysz się i pozbędziesz stresu, zadbasz 

o swoje ciało i umysł. Wszystko to jest dostępne dla gości 

hotelowych w cenie noclegu.

AKADEMICKI OGRÓDEK 

Pamiętajcie, że dla potrzeb naszej , a właściwie naszych, 
restauracji założyliśmy przed laty ogród, w którym uprawiamy 

wszystkie potrzebne nam warzywa ! Rosną sobie w nim bez 

żadnego chemicznego wspomagania i są naturalnie czyste. 

Nasz wiejski zakątek mieści się na terenie Akademii, tuż przy 

stawie Żabki Marcysi. Dziś jest naszym urokliwym miejscem, z 

którego czerpiemy wyjątkowe korzyści – świeże i naturalne 

składniki do naszych dań. 

Zapraszamy przed lub po obiedzie na spacer do naszego 

ogródka - to kilkanaście minut od budynku Akademii.  
 

14 zł

WINO  STOŁOWE
Białe / różowe / czerwone    

10 zł / 15 zł

 

„La Vieille Ferme” - Blanc • Rose • Rouge 

WINA  BEZALKOHOLOWE
Białe / różowe / czerwone    

10 zł / 15 zł

 

Riesling • Grenache i Cabernet Sauvignon • Merlot
  

        

PIWA 
Rzemieślnicze

 

 (0,5 l)    

 
14 zł

Wroclove (0,5 l)  
      9 zł

Bezalkoholowe Rzemieślnicze (0,5 l)

7 zł
Bezalkoholowe (0,3 l)

  

 

 
Prosecco Superiore  

„Senior Bortolomiol” 
200ml
25zł

Aperol Szpritz
„Senior Bortolomiol” 

200ml
39zł

PROSECCO

NAPOJE

Kawa
 

Czarna    

Biała      

Espresso 
    

Espresso doppio 

   

Cappuccino 

    

Latte 

    

Herbata

Czarna 

 

Earl Grey 
Zielona

Zielona z mango i cytrusami

Wieloowocowa 

 Rooibos z wanilią i pomarańczą

Cytrusowa

 

10 zł

Woda mineralna

0,33 l / 1l 

 niegazowana • gazowana  

         
      4 zł / 8 zł

Soki regionalne

Jabłkowo-miętowy
 Jabłkowy

6 zł

Napoje gazowane
Coca-Cola

Coca-Cola zero
Tonic
Sprite 
Fanta

  

 

CIEPŁE

ZIMNE

Miód regionalny

Lemoniada
pomarańczowo - cytrynowa 

1l / 20 zł

1,5zł

5 zł

Miętowa

Wellnes

 

z dodatkie syropu cukrowego

7zł

8zł

6zł

8zł

10zł

11zł

Jabłkowo-porzeczkowy
wiśniowy

Jeśli masz ochotę na większy wybór alkoholi to nasza  
obsługa z chęcią poda karty: win i barową!

NAPOJE

HERBATA ZIMOWA
 

  
        15 zł  

cytryna • pomarańcza • goździk • cynamon • miód


