
M E N U
WIOSNA 2019

  PRZYSTAWKI I SAŁATKI

ZUPY

DESERY

Na start proponujemy pieczywo własnego 
wypieku oraz dodatki regionalne, 

                                                                                                          więcej opowie Ci obsługa

Poczekajka dla 2 osób

8 zł

     podawane z naszym pieczywem z regionalnej mąki z Młyna Skokowa

     podawane z naszym pieczywem z regionalnej mąki z Młyna Skokowa

 

      
Barszcz z botwiny dla tradycjonalisty  

na żeberkach wieprzowych • ziemniak • fasolka szparagowa

Kiedy groszek czuje miętę 
zupa krem z groszku i mięty • szparag

włoszczyzna • jajko • koper • śmietana

kandyzowana pomarańcz

 
Zzielenieli Panowie   

   

szparagi • prażone migdały z estragonem • jajko poche   

      

   

konfitowane pomidorki koktajlowe • sos migdałowy

  
Sałatka z marynowanym tofu   

   

konfitowane pomidorki koktajlowe • rzodkiewka   

      

   

granat • sos z mango i limonki

  
Prezent od Matki Natury   

   

selekcja wiosennych warzyw: rzodkiewka • groszek cukrowy   

      

   

szparagi • mini marchew • kalarepa • mini cukinia
sosy: orzechowy • słodkie chilli        

Porzeczkowy spacer
   

panna cotta z czerwonej porzeczki • karmel • świeże owoce 

gałka loda naszej produkcji • kruszonka

          

 

       

Przerwa na kawę

   

beza kawowa • krem czekoladowy • wiśnie w syropie  

gałka loda naszej produkcji

          

 

       

Lody i sorbety naszej produkcji 

   

3 gałki o różnym smaku • ciasteczko • kruszonka  

          

 

Slow Food - na czym to polega
W czasach, gdy jemy w biegu, w barach szybkiej obsługi,

wrzucamy w siebie kilogramy niezdrowej żywności, 

nadszedł czas na zmianę. Slow food to ruch mający nam 

uświadomić, czym jest jedzenie. To także styl życia. Warto 

się nim zainteresować, by znowu poczuć przyjemność z jedzenia.

Szefowie Kuchni, Anna Cieślak oraz Mateusz Folwarczny 

zapraszają do restauracji, w której gotują zgodnie z ideą Slow 

Food. Stawiamy na naturalne produkty, współpracę z małymi, 

regionalnymi dostawcami i rzemieślnicze podejście do tworzenia 

potraw. Dobry produkt i pasja – przekonaj się jak, smakuje 

w restauracji Akademia takie połączenie.

20zł

19zł

25zł

33zł

31zł

DANIA SPOD STRZECHY

KURASZKOWSKIE PIEROGI

       

Kuraszkowski gulasz wołowy
   

pieczarki • marchew • papryka • pampuchy • surówka z buraków 

          

 

       Młody Gołąb    

gołąb tuszka • kasza jaglana z ziołami  
buraczki zasmażane ze śmietaną • autorski sos demi glace

          
 

          

farsz z dodatkiem koperku • cebulka • kwaśna śmietana 

          

 

          

karmelizowane jabłka • kwaśna śmietana 

          

 

Pierogi z młodą kapustą i twarogiem

                    
Pierogi z kaszanką

45zł

69zł

(7szt.) 20zł

(6szt.) 24zł

23zł

19zł

15zł

        

NAPOJE, MENU DLA DZIECI

I MENU WEEKENDOWE

ZNAJDUJĄ SIĘ NA
DRUGIEJ STRONIE

DANIA GŁÓWNE

DANIA WEGETARIAŃSKIE

DANIA WEGAŃSKIE

  

       

Iberyjska przygoda

Przegrzebki
   

iberyjski schab z kością • kopytka pietruszkowe

długo pieczony boczek • sos z kaparów 
puree z groszku • rzodkiewka

puree z marchewki • sos orzechowy

       

Czarna magia Szefów Kuchni
   

czarny makaron tagliatelle • pieczony boczek 

sos śmietanowy • pietruszka • ser Emilgrana

       

Karmazynowy przypływ
   

polędwica z karmazyna • puree z marchewki  

pietruszkowe ravioli z krabem i ricottą • wywar rybny 
suszone płatki tuńczyka

          

 

       

Miejski - Wiejski gulasz jaglany
   

kasza jaglana • szafran • puree z marchewki • rzodkiewka 

groszek cukrowy • szparagi • pomidorki koktajlowe 
szpinak • czarny sezam

          

 

       

Ravioli Danusi   
   

czarna soczewica • feta • suszone pomidory 
sos śmietanowy z pesto pietruszkowym i orzechami • ser Emilgrana

          

 

67zł

68zł

39zł

79zł

39zł

37zł

Nasi mili goście!

Dania przygotowujemy dla Was na bieżąco,

Zapewniamy, że warto poczekać!
co może chwilę potrwać.

NASI DOSTAWCY

 

Kozie sery Honoraty

Wszystkie 

kiszonki, p
ikle 

i marynaty

robimy sami 

Opcja dla

wegan

Opcja dla

wegan

*bez sosów

pasuje do

naszego wina:

pasuje do

naszego wina:

sos chrzanowy  • smażone, marynowane kurki

pasuje do

naszego wina:

La Vieille
 Ferme Blanc

białe, półwytrawne

La Vieille
 Ferme Rouge

czerwone, półwytrawne

Pouilly
-Fuisse

 les Petite
s Pierres

białe, wytrawneOpcja wege

*bez boczku

          

cebulka • kwaśna śmietana • szalotka 

          

 
Pierogi ruskie

(7szt.) 20zł



  

PRZYSTAWKI, ZUPY,

DANIA GŁÓWNE I DESERY

ZNAJDUJĄ SIĘ NA
DRUGIEJ STRONIE

MENU DLA DZIECI

  Kluchy pampuchy
sos truskawkowy

(2szt.) 11zł

  Barszczyk z botwiny
jajko • śmietana

9zł

  Nuggetsy z kurczaka
frytki • surówka z marchewką i ananasem

18zł

  Pierożki ruskie
śmietana

(4 szt.)10zł

  Makaron tagliatelle
pesto pietruszkowe • ser Emilgrana

9zł

  Frytki
ketchup

7zł

MENU WEEKENDOWE
DOSTĘPNE W SOBOTY I NIEDZIELE

W ten weekend zapraszamy na
  

W AKADEMIINAPOJE

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 (0,5 l)

Kawa
 

Czarna 7zł   

Biała 8zł     
Espresso 6zł    

Espresso doppio 8zł   
Cappuccino 10zł    

Latte 11zł     

Herbata
Czarna 

 

Earl Grey 
Zielona

Zielona z mango i cytrusami

Biała z gruszką i brzoskwinią  
Wieloowocowa 

 Rooibos z wanilią i pomarańczą
Cytrusowa

Zapytaj obsługę o dostępne smaki

 

10 zł

  

Woda mineralna

0,33 l / 1l 

 niegazowana • gazowana  

         
      4 zł / 8 zł

Soki regionalne

Jabłkowo-miętowy
 Jabłkowy

Jabłkowo-aroniowy
Jabłkowo-wiśniowy

6 zł

Napoje gazowane
Coca-Cola

Coca-Cola zero
Tonic
Sprite 
Fanta

  

 

CIEPŁE ZIMNE

Regionalny miód 
lub własna konfitura      

Herbata SYPANA

Lemoniada
pomarańczowo - cytrynowa 

1l / 20 zł

Jabłkowo-pigwowy

  

z dodatkiem syropu cukrowego

 Weekend z Sushi - pierwsza edycja miała 

miejsce w grudniu ubiegłego roku i okazała się być 

strzałem w dziesiątkę. 

 Wielbicieli sushi zapraszamy do naszej 

Restauracji, gdzie będziecie mogli wybrać swój 

ulubiony zestaw, bądź zdać się na Sushi mastera, który 

zaskoczy Was swoją interpretacją sushi. 

 W ofercie będą dostępne wszystkie rodzaje: 

futomaki, uramaki, hosomaki, nigiri oraz gunkan 

maki. Możecie się wybrać swoją paczką do nas, jeśli 

znajdzie się wśród znajomych osoba, która nie lubi 

sushi, nic straconego będzie miała do wyboru 

tradycyjne dania z naszej nowej karty. 

 Zapraszmy wszystkich na weekend z sushi już 

06-07.04.2019 do naszej restauracji Akademia!

Końska majówka w Akademii Kuraszków! 

 W Kuraszkowie jest niezwykle pięknie - cisza, 

spokój, szum traw i śpiew ptaków, jest tym czego 

szukasz. Dodaj do tego rekreację i masz gotowy 

przepis na odpoczynek! Drodzy Goście, chcemy 

z a p r o s i ć  Wa s  d o  s p ę d z e n i a  w e e k e n d ó w 

w Kuraszkowie! 

 Przygotowaliśmy dla Was jeździeckie pakiety, 

po brzegi wypełnione atrakcjami!

WEEKEND W SIODLE DLA DOROSŁYCH 

lub OBÓZ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Końskie wakacje w Akademii Kuraszków

 Wakacje zbliżają się do nas wielkimi krokami! 

Na pewno tak jak my nie możecie się ich doczekać. 

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, czekać będą na 

Was  5-dniowe turnusy półkolonii końskich. 

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu stworzyliśmy 

również kolonie, które obejmują nocleg w naszym 

pensjonacie. W planie mamy mnóstwo atrakcji, takich 

jak: jazdy konne, przejazd bryczką, wyżywienie, 

wyjazdy do Aquaparku i Papugarni, gry i zabawy 

w nowej sali gimnastycznej, czy dziecięce akademie 

kulinarne pod okiem naszego Szefa Kuchni. 

Tematyczne wieczorki filmowe, gry terenowe, 

integracje, nowe znajomości i wiele, wiele innych!

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

12 zł

1,5 zł

5 zł

Miętowa

Wellnes

5 złBezalkoholowe (0,3 l)

live cooking z Sushi Masterem!

Zachęcamy do spróbowania 
przepysznych, przygotowanych 
na Waszych oczach zestawów. 

Stwórz sushi z tym co
lubisz najbardziej! 


