
Restauracja Panorama



PRZYSTAWKI GORĄCE/ HOT APPETIZERS
Pierogi ruskie, okrasa (9 szt. )/ Russian dumplings, 

fat gravy (9 pieces)
24 zł

Pierogi z mięsem wołowym,  kapusta kwaszona 
(9 szt.)/ Dumplings stuffed with beef meat, 

sauerkraut
29 zł

DANIA GŁÓWNE/ MAIN COURSES
Kaczka pieczona (pół kaczki) z pyzami i modrą 

kapustą, ciemny sos/ Roast duck (half a duck) with 
dumplings and red cabbage, dark sauce

55 zł
Kotlet schabowy, ziemniaki, kapusta kwaszona/

Pork chop, potatoes, and sauerkraut
36 zł

Rolada wołowa, buraczki, kluski śląskie/
Beef roulade, beets, silesian noodles

45 zł
Beouf Strogonow z polędwicy wołowej, kluski 
kładzione, pieczarki/ Boeuf Strogonov of beef

tenderloin, dumplings, champignons
45 zł

Halibut smażony, frytki, sos tatarski, pikantne 
ratatouille/ Fried halibut, fries, tartar sauce, and 

spicy ratatouille
54 zł

Polędwiczka wieprzowa z grilla, sos z zielonym 
pieprzem, pieczarki, konfitura z cebuli, ziemniaki 

opiekane/  Grilled pork tenderloin, sauce with 
green pepper, mushrooms,  onion jam, roasted

potatoes
39 zł

Steak z polędwicy wołowej, ziemniak pieczony, 
twarożek ziołowy, mix sałat (do wyboru sos 

gorgonzola lub masło czosnkowe)/ Beef
tenderloin steak, baked potato, herbal cottage 

cheese, mixed salad (to choose gorgonzola sauce
or garlic butter )

85 zł
Risotto z grzybami, szpinakiem i parmezanem, 

oliwa/
Risotto with mushrooms, spinach and Parmesan

cheese, olive oil
32 zł

Makaron udon z kurczakiem, pak choi, chili, 
sezam, papryka/ Udon noodles with chicken, pak 

choi, chili, sesame, pepper
36 zł



ZUPY/ SOUPS
Zupa pomidorowa z kluseczkami/ 
Tomato soup with dumplings 12 zł

Żurek z jajkiem/ Sour rye soup with egg 16 zł
Zupa grzybowa z kluseczkami/ 

Mushroom soup with dumplings 16 zł
Flaki wieprzowe z parmezanem/

Pork tripe soup with Parmesan cheese 18 zł

SAŁATY/ SALADS
Sałatka z grillowanym kurczakiem, 

pomidory suszone, oliwki, słonecznik/
Salad with grilled chicken, dried tomatoes, 

olives, sunflower seeds
36 zł

Sałatka z pieczonym łososiem, mango, avocado, 
pomidorki cherry, sos musztardowy/
Salad with roasted salmon, mango, 

avocado, cherry tomatoes, mustard sauce

40 zł
DESERY/ DESSERTS

Ciasto dnia/ Cake of the day
16 zł

Lody 1 gałka/ 1 Scoop of ice cream
4 zł

Puchar lodowy z owocami sezonowymi
i kremem mascarpone/ 

Ice cream cup with seasonal fruits
and mascarpone cream

16 zł 

PIZZA
Foccacia z ziołami i oliwami smakowymi/

herbs and flavored oils
14 zł

Margherita - sos pomidorowy,
mozzarella, bazylia/

tomato sauce, mozzarella, fresh basil
22 zł

Salame - sos pomidorowy, mozzarella, 
salami, cebula, oliwki/ 

tomato sauce, mozzarella, salami, onion, olives
27 zł

Capricciosa - sos pomidorowy, 
mozzarella, szynka, pieczarki/

tomato sauce, mozzarella, ham, mushrooms
29 zł

Prosciutto Crudo - sos pomidorowy,
mozzarella, szynka dojrzewająca, 

rucola, pomidorki cherry, parmezan/ 
tomato sauce, mozzarella, dry-cured ham, 
rucola, cherry tomatoes, parmesan cheese

35 zł



NAPOJE GORĄCE/ HOT DRINKS
Herbata Richmont/  Richmont Tea 12,00 zł

Kawa/ Coffee 11,00 zł
Espresso 11,00 zł

Espresso macchiato 11,00 zł
Espresso doppio 13,00 zł

Americano 11,00 zł
Cappuccino 12,00 zł

Kawa po wiedeńsku/ Vienna coffee 14,00 zł
Latte macchiato 14,00 zł

Kawa bezkofeinowa/ 
Decaffeinated coffee 8,50 zł

Dripper 12,00 zł
Chemex 24,00 zł

DRINKI KAWOWE Z ALKOHOLEM/ 
ALCOHOLIC COFFEE DRINKS

Irish Coffee 24,00 zł
Bailey’s Coffee 18,00 zł

NAPOJE ZIMNE/ COLD DRINKS

Woda mineralna/ mineral water 30 cl 
5,00 zł

Woda mineralna/ mineral water 70 cl
10,00 zł

Soki owocowe/ fruit juices 20 cl / 6,00 zł
Sok wyciskany / Squeezed juice

pomarańczowy / grapefruitowy /
orange, grapefruit/ 20 cl / 14,00 zł

Pepsi, Mirinda, 7Up, Tonic 20 cl / 6,00 zł
Napój energetyczny/ Energy drink

25 cl / 12,00 zł

PIWO/ BEER
Pilsner Urquell 33 cl / 10,00 zł
Lech Premium 33 cl / 8,00 zł

Piwo bezalkoholowe 33 cl / 8,00 zł
Piwo Kraftowe 50 cl / 12,00 zł
Piwo beczkowe 30 cl/ 8,00 zł

Piwo beczkowe 50 cl/ 10 zł

Polecamy wyśmienite wina w promocyjnych 

cenach na wynos

bezpieczny

hotel


