
PRZYSTAWKI

SAŁATKI

ZUPY

Tatar z polskiej polędwicy wołowej podawany z żółtkiem przepiórczym,
gorczycą, marynowanymi grzybkami i grzanką czosnkową 45 z ł

Beef tartare served with quail egg, mustard, marinated mushrooms and garlic toast

Sałata Cezar z grillowanym kurczakiem, chrupiącym bekonem,
grzankami i chipsem parmezanowym 41 z ł

Caesar salad with grilled chicken, crispy bacon, croutons and Parmesan cheese chip

Zupa rybna z owocami morza, bouquet garni i kroplą Sambuca 30 z ł

Seafood soup with bouquet garni and a drop of Sambuca

Sałata z plastrami grillowanej polędwicy wołowej, brokułem, batatem,
orzechami i sosemwłoskim 44 z ł

Salad with slices of grilled beef tenderloin, broccoli, sweet potato, nuts, and Italian sauce

Krem pomidorowo-groszkowy podawany z grissini z szynką parmeńską 24 z ł

Tomato and pea cream served with grissini and Parma ham

Zapiekany kozi ser na carpaccio z buraka, grzanka miodowa,
prażone orzechy i sos balsamiczny 37 z ł

Baked goat cheese on a beetroot carpaccio, honey toast, roasted nuts and balsamic sauce

Duże krewetki w tempurze z sosem orientalnym i salsą pomidorową 39 z ł

Large tempura shrimps with oriental sauce and tomato salsa

APPETIZERS

SALADS

SOUPS



DANIA GŁÓWNE

Pappardelle z polędwiczką wieprzową, podgrzybkiem, suszonym
pomidorem, rozmarynem i parmezanem 37 z ł

Pappardelle with pork tenderloin, bay bolete, dried tomato, rosemary and parmesan cheese

Udko kaczki confit z boczniakiem i własnoręcznie robionymi
kopytkami z sosem śliwkowym 51 z ł

Confit of duck leg with oyster mushroom and homemade dumplings with plum sauce

Burger z czerwonego buraka w towarzystwie frytek steakhouse (sałata lodowa,
ogórek kiszony, pomidor, cebula czerwona, ser cheddar, sos majonezowy) 39 z ł

Red beetroot burger with steakhouse fries and salad with vinaigrette sauce (iceberg lettuce,
pickled cucumber, tomato, red onion, cheddar cheese, mayonnaise sauce)

Spaghetti lub makaron ryżowy z polędwicą wołową, pieczarkami,
papryką, orzechami i sosem sojowym 49 z ł

Spaghetti or rice noodles with beef tenderloin, mushrooms, peppers, nuts and soy sauce

Świeża dorada / pstrąg z grilla podawana z puree ziemniaczanym
i grillowanymi warzywami 56 z ł

Fresh grilled sea bream / trout served with mashed potatoes and grilled vegetables

Linguine a`la puttanesca (pomidory, anchois, kapary, czarne oliwki, czosnek) 33 z ł

Linguine a`la puttanesca (tomatoes, anchovies, capers, black olives, garlic)

Burger wołowy w towarzystwie frytek steakhouse (sałata lodowa, pomidor,
ogórek kiszony, cebula czerwona, bekon, ser cheddar, sos barbecue) 59 z ł

Beef burger with steakhouse fries (iceberg lettuce, tomato, pickled cucumber, bacon, cheddar cheese, BBQ sauce)

Polędwica wołowa z zasmażanym szpinakiem i ziemniakiem hasselback
z sosem bearneńskim lub masełkiem paryskim do wyboru. 95 z ł

MAIN COURSES

Beef tenderloin with grilled spinach and hasselback potato with a choice
of Bearnaise sauce or Parisian butter

DESSERTS

DESERY

Tarta a’la creme brule z owocami i lodami czekoladowymi

Crumble z śliwkami, jabłkiem
i lodami waniliowymi Ciasto domowe

25 z ł

23 z ł 23 z ł

Tart a'la creme brûlée with fruits and chocolate ice cream

Crumble with plums, apple and vanilla ice-cream Homemade cake
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Smacz n e go !

 Restauracja czynna

1600-2200
R est aur ac ja  A t ri um
ul. Krzywa 7, 31-149 Kraków
mob: +48 579 470 373 / restauracja@hotelatrium.pl
www.restauracjaatrium.pl
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Bon a p p e t i t !

 Restaurant open

1600-2200
R est aur ac ja  A t ri um
ul. Krzywa 7, 31-149 Kraków
mob: +48 579 470 373 / restauracja@hotelatrium.pl
www.restauracjaatrium.pl


