***

HOTEL ŁAŃCUT

MENU
PRZYSTAWKI / Side orders
Smażony ser camembert / veg

SAŁATKI / Salads
25 zł

żurawina / mix sałat / pomidorki / ogórek / cebula
czerwona
Fried cheese /cranberry / mixed lettuce / tomato /
cucumber / red onion

Warstwowy tatar z łososia / veg

35 zł

pieczarki / cebula / korniszon
Pink salmon tartare / mushrooms / onion / gherkin

Befsztyk tatarski

38 zł

Sałatka z grillowanymi warzywami
i polędwiczką wieprzową

39 zł

cukinia / papryka czerwona / cebula czerwona / bakłażan
/polędwiczka wieprzowa/ ser halloumi /
chips z jarmużu
Salad with grilled vegetables and sirloin /courgette / red
pepper / red onion /pork tenderloin/ aubergine / halloumi
cheese / kale chips

Sałatka z karmelizowaną gruszką
veg

28 zł

Polędwica wołowa/ pieczarki / korniszon / cebula / żółtko
Polish style steak tartare / Sirloin / mushrooms / gherkin /
onion / yolk

mix sałat / pomidorki / feta / orzechy włoskie/ gruszka
Salad with carmelized pear / mixed salad / tomatoes / feta
/ walnuts/ pear

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

Sałatka z krewetkami

32 zł

mix sałat / krewetki/ pomidor / ogórek /awokado/ oliwki
zielone / czerwona cebula
Salad with prawns / mixed salad /prawns/ tomato /
cucumber / avocado / green olives / red onion

Sałatka z grillowanym kurczakiem

28 zł

sałata lodowa / kurczak / camembert / papryka / pomidor /
grzanki
Salad with grilled chicken / iceberg lettuce / chicken /
camembert / pepper / tomato / croutons

ZUPY / Soups
Domowy rosół z makaronem
Homemade chicken soup with noodles

15 zł

Barszcz czerwony z uszkami
Beetroot soup with dumplings

19 zł

Żurek staropolski
Sour soup – traditional Polish soup

19 zł

PASTA

Krem brokułowy z prażoną dynią i serem
pleśniowym
19 zł
Broccoli cream with roasted pumpkin and blue
cheese

Tagliatelle z krewetkami
krewetki/ białe wino/ masło/ cebula/
czosnek/ natka pietruszki
Tagliatelle with prawns/ white wine/
butter/ onion/ garlic/ parsley
Tagliatelle ze szpinakiem
suszone pomidory/ parmezan
Tagliatelle with spinach and drie tomato

34 zł

32 zł

DANIA GŁÓWNE / Main dishes

DANIA RYBNE / Fish dishes

Grillowany filet z kurczaka supreme
38 zł
frytki / marynowana cebula czerwona / sos czosnkowy
Grilled chicken / french fries / pickled red onion / grilled
vegetables / garlic sauce

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

Tradycyjny schabowy z kością
34 zł
ziemniaki opiekane/ kapusta zasmażan
Traditional pork chop with bone / baked potatoes /
fried cabbage
Polędwiczki wieprzowe
w sosie borowikowym
gratin ziemniaczany/ mini marchewki
Pork tenderloin with mushroom sauce /
mini carrots

39 zł

Miruna po prowansalsku
frytki / brokuł panierowany/
french fries/ breaded broccoli

45 zł

DANIA WEGETARIAŃSKIE
/ Vegetarian dishes
Pierogi ruskie veg
kefir /
Russian dumplings/ kefir

22 zł

Żeberka wieprzowe wolno pieczone
48 zł
ziemniaki pieczone / kapusta zasmażana
Roasted pork ribs / baked potatoes / fried cabbage

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

29 zł

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

Placki ziemniaczane ze śmietaną
Potato pancakes with cream/ veg

24 zł

Stek z polędwicy wołowej
78 zł
w sosie pieprzowym/ grilowane warzywa
Sirloin steak / grilled vegetables
Pieczeń wołowa
59 zł
w sosie chrzanowym/ kopytka / buraczki
Roasted beef with horseradish sauce /
potatoe dumplings / pickled beetroots
Pierogi z kaczką
jabłka / żurawina
Dumplings with duck / apple / cranberry

29 zł

Burger classic
32 zł
colesław/ 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
Burger vege
veg
32 zł
colesław/ frytki/ sos czosnkowy/ kotlet z soczewicy/
sałata/ cebula/ ser cheddar/ korniszon/ pomidor/
Burger vege/ coleslaw/ french fries/garlic sauce/

DESERY / Desserts
Fondant czekoladowy
lody waniliowe / mus malinowy
Chocolate fondant / vanilla ice cream /
raspberry mousse

19 zł

Puchar lodów z owocami
Ice cream with fruits

19 zł

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

19 zł

Zestaw dnia
Zupa / drugie danie
Set of the day/ soup/ main course

30 zł

Bufet śniadaniowy

30 zł

Breakfast set

Menu Dla Dzieci
Złociste nuggetsy z frytkami
Golden nuggets with french fries
Naleśniki z serem lub konfiturą
Pancakes with cheese or jam

16 zł

16 zł

NAPOJE GORĄCE / Hot drinks
Herbata/ tea
Americano
Espresso
Podwójne espresso/
Double espresso
Kawa parzona/ Brewed coffee
Kawa biała/ White coffee
Cappuccino
Latte
Kawa mrożona/ Ice coffee

8 zł
10 zł
10 zł
16 zł
8 zł
12 zł
12 zł
12 zł
15 zł

NAPOJE ZIMNE / Cold drinks
Woda/ soki/ mirinda/
sprite/ pepsi – 0,25l
8 zł
Mineral water / juices/ mirinda/ sprite/
pepsi – 0,25 l
Dzbanek wody/ soku:
12 zł
jabłkowy / pomarańczowy – 1 l
Jug of water/ juice: apple/ orange – 1 l

WÓDKI KOLOROWE / Flavored
vodka
Żubrówka 40 ml
Żołądkowa Gorzka 40 ml
Gin Lubuski 40 ml

WHISKEY
Chivas Regal 40 ml
Johny Walker Black Label 40 ml
Johny Walker Red Label 40 ml
Jack Daniel's 40 ml
Ballantines 40 ml
Grants 40 ml
William Peel 40 ml
Jim Beam 40 ml

Metaxa 40 ml
Stock 40 ml

RUM

Piwo lane Perła 0,5l/ Draft beer 0,5l 10 zł
Piwo lane Perła 0,3l/ Draft beer 0,3l
8 zł
Piwo butelkowe 0,5l/
Bottle of beer 0,5l
10 zł
Piwo butelkowe Łańcut 0,5l/ Bottle of
beer Łańcut
15 zł
Sok do piwa/ beer juice
2 zł
Energy drink
9 zł

Capitan Morgan 40 ml

Wódka Finlandia 40 ml
Wódka Absolut 40 ml
Wódka Wyborowa 40 ml
Wódka Stock
40 ml

10 zł
10 zł
8 zł
8 zł

18 zł
18 zł
12 zł
14 zł
12 zł
12 zł
14 zł
12 zł

BRANDY

PIWA / Beers

WÓDKA CZYSTA / Vodka

8 zł
8 zł
10 zł

14 zł
12 zł

12 zł

LIKIER
Jagermeister 40 ml

13 zł

PRZEKĄSKI / Snacks
Orzeszki / Peanuts

12 zł

