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DANIA GŁÓWNE

PRZYSTAWKI
Marynowany burak

17,00 zł,-

Burak marynowany w pomarańczy / rukola / ser
pleśniowy / orzech włoski / sos mango-chilli.

Śledzik

17,00 zł,-

35,00 zł,-

16,00 zł,-

boczek / kiełbasa / jajko / pieczywo żytnie.

Schab faszerowany pieczarkami

sos pomidorowy / ser tarty / rukola / pomidor
suszony / ser feta.

39,00 zł,-

Ogrodowa

Diabelska
55,00 zł,-

kluski śląskie / modra kapusta / sos pieczeniowy.

sos pomidorowy / ser tarty / salami / papryka
jalapeno / zielone oliwki.

Konfitowane udko z kaczki

Farmerska

59,00 zł,-

Filet z sandacza

59,00 zł,-

czarna soczewica / chips z jarmużu / sos chrzanowy.

Biała

SAŁATKI

Pierogi ruskie

sos śmietanowy / ser tarty / szpinak
baby / ser pleśniowy / camembert / parmezan.

38,00 zł,-

36,00 zł,-

34,00 zł,-

„Buła” buraczana
bułka własnego wypieku / kotlet
buraczany / rukola / pomidor / ogórek
zielony / cebula / sos czosnkowy / frytki.

MAKARONY

Burrito wieprzowo-wołowe
37,00 zł,-

młody szpinak / pomidory koktajlowe / sos
śmietanowy / szczypiorek.

Rigatoni z polędwiczką wieprzową

boczek / parmezan / sos pomidorowy / natka pietruszki.

36,00 zł,-

42,00 zł,-

Szarlotka z lodami

18,00 zł,-

lody waniliowe / sos czekoladowy / bita śmietana.

Puchar lodowy

21,00 zł,-

lody waniliowe i czekoladowe / crunchy / bita
śmietana / posypka czekoladowa /sos malinowy.

Bezik z serkiem mascarpone

22,00 zł,-

Sos wiśniowy.

34,00 zł,-

ryż / czerwona fasola / mozzarella / papryka
jalapeno / sos jogurtowo-ogórkowy.

Burrito warzywne z tofu
45,00 zł,-

39,00 zł,-

bułka własnego wypieku / 100% wołowina /
sałata / pomidor / ogórek konserwowy / cebula /
sos czosnkowy / frytki.

mix sałat / świeże warzywa / mandarynka
/ sos winegret / grzanki.

Tagliatelle z borowikami

38,00 zł,-

DESERY

BURGERY I BURITTO
„Buła” wołowa

mix sałat / świeże warzywa / gruszka /
jabłko / sos winegret / grzanki.

Sałatka z kurczakiem i mandarynką

38,00 zł,-

cebula smażona / kwaśna śmietana / natka pietruszki.

mix sałat / świeże warzywa / oliwki /
oliwa czosnkowa / grzanki.

Sałatka z wątróbką drobiową

26,00 zł,-

38,00 zł,-

sos pomidorowy / ser tarty / czerwona
cebula / pieczarki / boczek / natka pietruszki.

zielony groszek / oliwa czosnkowa / grzanki.

Sałatka z serem feta

34,00 zł,-

sos pomidorowy / ser tarty / mozzarella / świeża bazylia.

babeczka ziemniaczana / burak ćwikłowy / sos wiśniowy.

14,00 zł,-

Małgorzata

suszone pomidory / ryż z warzywami / sałatka
z młodego szpinaku / ogórek / pomidor / sos winegret.

Zraz wołowy

ZUPY

Krem porowo-ziemniaczany

Roladka drobiowa

HotelSlask

PIZZE Φ 30

puree maślano-koperkowe / kapusta
zasmażana z boczkiem.

filet śledziowy / marynowana cebula / twaróg /
mandarynka / ziemniak pieczony.

Żurek

Odwiedź nas
www.hotel-slask.pl

KARTA MENU

Karta gramatur oraz alergenów
dostępna u obsługi.

31,00 zł,-

ryż / kukurydza / czerwona fasola / wędzone
tofu / papryka jalapeno / sos jogurtowo-ogórkowy.

- danie wegetariańskie
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KAWY I HERBATY
Kawa Americano
Kawa z mlekiem
Espresso
Espresso doppio
Café latte
Café latte

Cena jednostkowa

150 ml | 9,00 zł
200 ml | 10,00 zł
35 ml | 8,00 zł
70 ml | 9,00 zł
250 ml | 13,00 zł
260 ml | 15,00 zł

1l |60,00 zł

300 ml | 16,00 zł
200 ml | 11,00 zł
35 ml | 12,00 zł

1l | 228,57 zł
1l | 128,57 zł
1l | 52,00 zł
1l |57,69 zł
1l | 53,33 zł
1l | 55,00 zł
1l | 342,85 zł

Z gałką lodów

Herbaty Richmont

500 ml | 10,00 zł

1l | 20,00 zł

250 ml | 16,00 zł
300 ml | 16,00 zł

1l | 64,00 zł

Podane w dzbanku

Herbata Zimowa
Herbata Mrożona

PIWA
Żywiec DRAFT

Sok owocowy

Porter / IPA / APA

Brackie
Namysłów
Warka Radler 0%
Warka Radler 3,5%
Prost (regionalne)

0,2 l | 8,00 zł

1l |40,00 zł

0,25 l | 9,00 zł

1l|36,00 zł

0,33 l | 7,00 zł

1l|21,21 zł

0,2 l |14,00 zł
1 l |17,00 zł

1l|70,00 zł

Gazowana / niegazowana

Sok ze świeżych owoców
Napoje w dzbanku

1l |17,00 zł

sok jabłkowy /sok pomarańczowy /
woda z cytryną

LEMONIADY
Klasyczna
Cytrusowa
Ogórkowa

1l | 26,00 zł
1l | 30,00 zł
1l | 35,00 zł
1l | 28,00 zł
1l | 34,00 zł
1l | 26,00 zł
1l | 28,00 zł
1l | 28,00 zł
1l | 28,00 zł
1l | 36,00 zł

HotelSlask

WHISKY/ GIN / RUM / TEQUILA
Ballantine’s
Chivas Regal 12 YO
Jameson
Jack Daniel’s Tennessee
Jack Daniel’s Single Barrel
Gentleman Jack Rare
Johnnie Walker Red Lab.
Johnnie Walker Black Lab.
Jim Beam
Seagram’s
Bacardi White
Hennesy Cognac
Olmeca Tequila

Cena jednostkowa

40 ml | 12,00 zł
40 ml | 18,00 zł
40 ml | 16,00 zł
40 ml | 14,00 zł
40 ml | 32,00 zł
40 ml | 24,00 zł
40 ml | 10,00 zł
40 ml | 15,00 zł
40 ml | 10,00 zł
40 ml | 11,00 zł
40 ml | 14,00 zł
40 ml | 28,00 zł
40 ml | 15,00 zł

1l |300,00 zł
1l |450,00 zł
1l |400,00 zł
1l |350,00 zł
1l |800,00 zł
1l |600,00 zł
1l |250,00 zł
1l |375,00 zł
1l |250,00 zł
1l |275,00 zł
1l |350,00 zł
1l |700,00 zł
1l|375,00 zł

Blanco / Gold

0,5l

Cena jednostkowa

40ml Cena jednostkowa

LIKIERY I WERMUTY

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa

Zero / Fanta / Sprite / Tonic

Woda mineralna

0,5l | 13,00 zł
0,5l | 14,00 zł
0,5l | 14,00 zł
0,5l | 14,00 zł
0,5l | 18,00 zł

1l | 24,00 zł
1l | 30,00 zł

1l | 53,33 zł

Jabłko / pomarańcz / grejpfrut
pomidor / nektar czarna porzeczka

Coca-Cola

0,5l | 12,00 zł
0,3l | 9,00 zł
0,5l | 13,00 zł
0,5l | 15,00 zł
0,4l | 14,00 zł
0,5l | 14,00 zł
0,5l | 17,00 zł

Żywiec w butelce
Żywiec Białe
Żywiec Lekkie 4,5%
Żywiec 0%
Żywiec

WÓDKI
ZIMNE NAPOJE

Cena jednostkowa

1l | 50,00 zł

Z syropem smakowym

Kawa mrożona
Cappucino
Espresso Affogato

Odwiedź nas
www.hotel-slask.pl

KARTA NAPOI

Bocian
75,00 zł
Wyborowa
85,00 zł
Absolut
110,00 zł
Finlandia
100,00 zł
Finlandia Flavoured

1l|150,00 zł
1l|170,00 zł
1l|220,00 zł
1l|200,00 zł

7,00 zł
8,00 zł
10,00 zł
9,00 zł
9,00 zł

1l|175,00 zł

8,00 zł
8,00 zł
8,00 zł
8,00 zł

1l|200,00 zł

Lime / Grapefruit / Cranberry / Blackcurrant / Mango

Żubrówka
Żołądkowa gorzka
Wiśniówka
Krupnik

Cena jednostkowa

300 ml | 16,00 zł
300 ml | 16,00 zł
300 ml | 16,00 zł

1l|53,33 zł
1l|53,33 zł
1l|53,33 zł

Karta win dostępna u obsługi.

1l|200,00 zł
1l|250,00 zł
1l|225,00 zł
1l|225,00 zł

Beherovka
Jägermeister
Baileys
Malibu
Kahula
Martini

40 ml |12,00 zł
40 ml |12,00 zł
40 ml |12,00 zł
40 ml |12,00 zł
40 ml |12,00 zł
100 ml |12,00 zł

1l|300,00 zł
1l|300,00 zł
1l|300,00 zł
1l|300,00 zł
1l|300,00 zł
1l|120,00 zł

1l|200,00 zł
1l|200,00 zł
1l|200,00 zł

DRINKI
Aperolspritz
Gin Basil Smash
Black Russian
Lemon Drop
Whisky Sour
Mojito

Cena jednostkowa

200 ml | 24,00 zł
200 ml | 20,00 zł
60 ml | 22,00 zł
60 ml | 18,00 zł
60 ml | 20,00 zł
200 ml | 22,00 zł

1l|120,00 zł
1l|100,00 zł
1l|366,66 zł
1l|300,00 zł
1l|333,33 zł
1l|100,00 zł

