WIĘTOSZEK
Restaurant & Bar
PRZYSTAWKI ZIMNE/COLD APPETIZERS
Torcik z burak w 27 zł
Baked beetroot/raspberries coulis/
sheep’s cheese/nuts in caramel/arugula
pieczony burak/malina/owczy ser/
orzech w karmelu/rukola

led z dębowej beczki 26 zł

Tatar z wołowiny siekany po
warszawsku 39 zł
Chopped beef/marinated boletus/sardine/shallot/
pickled cucumber/quail egg yolk/smoked mayonnaise
marynowane grzyby le ne/kwaszony og rek/szalotka/
sardynka/wędzony majonez/ż łtko jaja przepi rki

Atlantic herring/linseed oil/sour cream/pickled
onion/salmon caviar
led matias/lniany olej/kwa na mietana/ kawior
z łososia/marynowana cebula

Sery Polskie rzemie lnicze 37 zł
przy zam wieniu butelki wina 29 zł

Polish artisan cheeses for two/millet crackers/
apricots and cherries/honey/nuts
when orderinh a bottle of wine 29 zł
morele i wi nie w słodkiej marsali/
jaglany krakers/mi d/orzechy

SAŁATY/GREEN SALADS
Sałata Grillowa 28 zł
Salad selection/grilled zucchini/aubergine/sweet pepper/
brine cheese with oregano/picled olives/herbal vinaigrette
bakłażan/cukinia/papryka/marynowane oliwki/solony
ser w oregano/winegret ziołowy

Sałata Wi niowa Koza 32zł

Sałata Koronacyjna z pieczonym
filetem kurczaka 37 zł
Roasted corn chicken breast/roman salad/herbal
croutons/cherry tomatoes/12 months ripening cheese
filet kurczak kukurydziany/sałata rzymska/grzanki
ziołowe/pomidory cherry/ser dojrzewający bursztyn

Goat cheese and arugula/summer fruit and cherry
tincture /honey lemon vinaigrette/black pepper
kozi ser/rukola/letnie owoce i wi nie z nalewki/miodowo
cytrynowy winegret/czarny pieprz
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Do każdego rachunku doliczmy 10% usługi gastronomicznej. Serwis 10% charge is added to each receipt

ZUPY/SOUPS
Żur na żytnim zakwasie i wędzonce
z jajem i białą kiełbasą 19 zł
Żur Polish traditional soup made from fermented rye
flour with sausage and boiled egg

Krem z pieczonych sezonowych
pomidor w z grzankami serowymi
i bazyliową oliwą 17 zł
Cremam of baked seasonal tomatoes with cheese
croutons and basil oil

DANIA GŁ WNE/MAIN DISHES
Tournedos a'la więtoszek
w bukowym dymie 78 zł
Smoked tenderloin beef/tuscan sauce/fried potato/
paprika mousse ajvar/lettuce and pickled white radish
polska sezonowana polędwica wołowa/sos toska ski/
smażony ziemniak/mus z pieczonej papryki ajvar/
sałaty w piklowanej białej rzodkwi

Ziemniaczane pierożki nadziewane
kozim serem i truflą 34 zł
Potato dumplings stuffed with goat cheese and truffle/
butter and cream sauce with rum

sos ma lano mietanowy z rumem

Żeberka wolno pieczone w
marynacie BBQ Jack Daniel’s 43 zł
Slow and low roasted pork spare ribs BBQ Jack
Daniel’s/country range potato fries/Coleslaw
grubo cięte frytki/sur wka Coleslaw

Kresowe pierogi nadziewane
ziemniakami i serem z prażoną
cebulą 29 zł
Polish dumplings stuffed with potatoes, white
cheese and fried onion

Pierożki z cielęciną w truflowej
emulsji 38 zł
Veal dumplings/black truffle/butter
pickled chanterelles/parsley
masło/czarna trufla/marynowana kurka/
natka pietruszki

Polędwiczka wieprzowa sous vide
z sosem musztardowo miodowym 39 zł
Pork tenderloin sous vide/mustard and honey
sauce/potato gratin/roasted vegetables
gratin ziemniaczany/pieczona włoszczyzna
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Do każdego rachunku doliczmy 10% usługi gastronomicznej. Serwis 10% charge is added to each receipt

Pieczony filet kurczaka 34 zł
Pan roasted supreme corn chicken breast/
basil potato dumplings/mashed green peas/
salsify and carrot in an orange sauce/
bazyliowe kluski ziemniaczane/marchewka i skorzonera
w pomara czowym sosie/puree zielony groszek

P ł kaczki pieczonej z jabłkami 47 zł

Schabowa sakiewka z nadzieniem
z borowik w 38 zł
Stuffed pork chop with boletus/potato purée/
french mustard/season vegetables/butter emulsion
purée ziemniaczane/musztarda starofrancuska/
warzywa sezonowe/ma lana emulsja

Roasted duck with appel/red cabbage/
potato dumlings/cranberry sauce
modra kapusta/kopytka ziemniaczane/sos żurawinowy

RYBY I KREWETKI / FISHES AND SHRIMP
Łoso pieczony w winie chardonnay 49 zł

Ma lane i czosnkowe krewetki 39 zł

Salmon roasted in white wine/saffron sauce/
vegetable spaghettii/garlic/parsley/basil olive oil

Seven extra jumbo shrimps in garlic/butter, white
wine and parsley/arugula and lettuce/garlic bread

sos szafranowy/spaghetti warzywne/czosnek/
natka pietruszki/bazyliowa oliwa

siedem dużych krewetek/masło, czosnek, białe wino
i natka pietruszki/rukola i sałaty/pieczywo
czosnkowe

DESERY/DESSERTS
Ciepła szarlotka z gr jeckich jabłek
z kulą lod w waniliowych 19 zł

Kremowy sernik ,, więtoszek '' 19 zł
White chocolate cheesecake Tartuffe

Hot apple pie with vanilla ice cream

Pijane wi nie - deser dla dorosłych 19 zł
Cherries with tincture/whipping cream/chocolate
sauce/candied orange peel
Please be aware even though they have been removed there
can be traces of cherry pits in the desert
Wi nie z nalewki/bita mietana/gorzka czekolada
Uwaga pomimo naszych stara w deserze mogą znajdowa
się pestki wi ni

www.swietoszek.pl

Do każdego rachunku doliczmy 10% usługi gastronomicznej. Serwis 10% charge is added to each receipt

LODY / ICE CREAM
Lody czarno białe 19 zł

Lody multi frutti 19 zł

Ice Cream Black & White chocolate and vanilla ice cream
/chocolate sauce/whipping cream/crunchy white and dark
chocolate

Ice Cream Multi Frutti Fruit and vanilla ice cream
/seasonal fruit/colorful jelly/dessert sauce whipping
cream/meringue crumbled

lody czekoladowe i waniliowe/sos czekoladowy/bita
mietana/chrupki z białej i deserowej czekolady

lody owocowe i waniliowe/owocowe galaretki/sezonowe
owoce/sos deserowy bita mietana/bezowe chrupki

Lody Melba 19 zł
Peach Melba vanilla ice cream/peaches in a light
syrup/warm raspberry sauce
lody waniliowe/brzoskwinia w lekkim
syropie/ciepły sos malinowy

Do każdego rachunku doliczmy 10% usługi gastronomicznej.
Serwis 10% charge is added to each receipt
Tabela alergen w oraz szczeg łowa gramatura da - dostępna na życzenie u obsługi Restauracji
List of allergens and detailed weight of the menu - available on request

"Nie ma bardziej szczerej miło ci niż miło
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do jedzenia"

