
HOTEL ŁAŃCUT

MENU

Smażony ser Brie w otoczce orzechowej / veg         39 zł
żurawina / mix sałat / pomidorki / ogórek / cebula 
czerwona
Fried Brie cheese in a nut coating /cranberry / mixed 
lettuce / tomato / cucumber / red onion

Krewetki smażone z chorizo / veg                              42 zł
zioła / czosnek 
Prawns / herbs / garlik

Warstwowy tatar z łososia                                           42  zł
wędzony łosoś / pieczarki /cebula/ korniszon 
salmon / mushrooms / onion / gherkin

Deska smakosza – dla dwóch osób                           110  zł
ogórki/ wędlina/ mix serów/ łosoś
wędzony/ pieczarki marynowane/ chleb/ smalczyk
gherkins/ cold meats / cheese/ smoked salmon/
pickled mushrooms/ bread/ lard

Domowy rosół z makaronem                                19 zł
Homemade chicken soup with noodles

Bulion z ravioli i konfitowanymi warzywami   26 zł                       
Homemade chicken soup with dumplings with 
duck

Łańcucki żurek na maślance                                  24 zł                        
Sour soup – traditional Polish soup

Zupa grzybowa z makaronem                               26 zł
Wild mushrooms  soup

Barszczyk czerwony z uszkami                             24 zł
Beetroot soup with dumplings

Zupa dnia                                                                    16 zł
Soup of the day
         

Sałatka z karmelizowanym burakiem i gruszką / veg 32zł
rukola / pomidorki / feta /burak / gruszka / grzanki
Salad with carmelized beetroth and pear / arugola / 
tomatoes / feta / walnuts /beetroth/ pear/ croutons

Sałatka z krewetkami                                                          42 zł
mix sałat / krewetki/ pomidor / ogórek / mandarynka/
oliwki zielone / czerwona cebula/grzanki
Salad with prawns / mixed salad /prawns/ tomato / 
cucumber / tangerine / green olives / red onion/ toast

Sałatka z mango i grillowanym kurczakiem                 39 zł
mix sałat kolorowych /mango /orzechy / kurczak / 
pomidorki koktajlowe / grzanki
Salad with mango and grilled chicken /mixed of 
colourfull lettuce /mango /pecan /chicken /wine tomato 
/croutons

Sałatka cezar                                                                          32 zł
sałata rzymska/kurczak/sos czosnkowy/parmezan/
grzanki 
Cesar salad / chicken/garlic sauce/parmesan/croutons

Tortellini w sosie serowo- porowym 
z suszonymi pomidorami                                         39zł                                  
białe wino/ masło/pory/czosnek/ natka pietruszki
Tortellini with cheese and leak sauce/ white wine/
butter/ onion/ garlic/ parsley

Tagiatelle z krewetkami                                           49 zł
krewetki / białe wino/masło/cebula/czosnek/natka 
pietruszki
Tagliatelle with prawns/white 
wine/butter/onion/garlic/parsley

Pierogi ruskie / veg                                                  29  zł
kefir /                     
Russian dumplings/ kefir

Naleśniki ze szpinakiem                                     
i fasolka szparagowa/ veg                                       29 zł
Pancakes with spinach/ string beans

Placki ziemniaczane z sosem borowikowym 
i surówką/ veg                                                            34  zł

Placki ziemniaczane ze śmietaną/ veg                29  zł
Potato pancakes with with boletus sauce cream 

PRZYSTAWKI / Side orders

ZUPY / Soups

PASTA

SAŁATKI / Salads

DANIA WEGETARIAŃSKIE
 / Vegetarian dishes



Kurczak kukurydziany                                                  44 zł
pure z dyni / kasza kus-kus ze szpinakiem      
Sweetcorn chicken / pumpkin puree / cous-cous / 
spinach
 
Tradycyjny schabowy z kością                                    44 zł
ziemniaki opiekane/ kapusta zasmażana                                
Traditional pork chop with bone / baked potatoes /
fried cabbage
  
Polędwiczki wieprzowe w sosie borowikowym      49 zł  
kluski śląskie /surówki                                        
Pork tenderloin with mushroom sauce / silesian 
dumplings / salads

Golonka wieprzowa pieczona na złoto w piwie      49  zł 
ziemniaki pieczone/musztarda /chrzan/ ogórki 
kiszone                      
Roasted knuckle / baked potatoes / mustard /
horseradish / pickled cucamber

Pierś z kaczki                                                                   56  zł
żurawina/ kopytka/ gruszka w winie / marynowane 
buraczki                                              
Duck breast/ cranberry/ potatoe dumplings / 
pear in wine / pickled beetroots

Stek z antrykotu                                                             76  zł
grilowane warzywa
entrecote steak /baked potatoes with cottage 
cheese/ grilled vegetables

Pierogi z kaczką                                                               36 zł
jabłka / żurawina     
Dumplings with duck / apple / cranberry

Burger classic                                                                   49 zł
frytki/ sos czosnkowy/ wołowina 100%/ 
sałata/ cebula/ ser cheddar/ korniszon/ pomidor/ sos 
czosnkowy/ frytki 
Classic burger/ 100% beef/ lettuce/ onion/
cheddar cheese/ gherkin/ tomato/ garlic sauce/ french 
fries
 
Wątróbka drobiowa z wiśniami                                   34  zł
Chicken liver with cherries

DANIA GŁÓWNE / Main dishes

Łosoś z pieca na szpinaku                                 66 zł 
grilowane warzywa
Baked salmon/ spinach/ grilled vegetables

Miruna z sosem cytrynowo-maślanym          49 zł
kasza kus kus ze szpinakiem/warzywa z pary
Miruna with lemon-butter sauce 
couscous couscous with spinach/
steamed vegetables

DANIA RYBNE / Fish dishes

Zestaw dnia    
Zupa / drugie danie                                    40 zł
Set of the day/ soup/ main course   
 
Bufet śniadaniowy                                      40 zł
Breakfast set    

Samifredo                                                                25 zł
mrożony deser z owocami
frozen dessert with fruit

Fondant czekoladowy                                          25 zł
lody / mus malinowy                                        
Chocolate fondant / ice cream / 
raspberry mousse

Puchar lodów z owocami                                    25 zł
Ice cream with fruits

Szarlotka na ciepło z lodami                              25 zł 
wypiek własny
Hot apple pie with ice cream

DESERY / Desserts

Złociste nuggetsy z frytkami                            25 zł
Golden nuggets with french fries

Naleśniki z serem lub konfiturą                       25 zł 
Pancakes with cheese or jam   
  

Menu Dla Dzieci


