HOTEL MERCURE
RACŁAWICE DOSŁOŃCE CONFERENCE&SPA

DOSŁOŃCE 56
32-222 RACŁAWICE
+48 12 378 4727
RECEPCJA@DOSLONCESPA.PL
WWW.DOSLONCESPA.PL

MENU

PRZYSTAWKI APPETIZERS
Tatar z polędwicy wołowej (100 g) z marynowanymi
grzybkami
Polish beef tenderloin tartare /100 gr/ with pickled
mushrooms

38 PLN

Krewetki duszone w białym winie /5 szt./
Prawns stewed in white wine /5 pcs./

36 PLN

Filety z matiasa z jabłkiem i buraczkami
Matias fillets with apple and beetroot

34 PLN

Carpaccio wołowe (50 g) z parmezanem, rukolą i kaparami

26 PLN

Beef carpaccio (50 g) with Parmesan cheese, arugula, and capers

ZUPY SOUPS
Rosół wołowo-drobiowy z wiejskiej kury z pierożkami /3 szt./ 22 PLN
Chicken and beef of from country hen with dumplings (3 pcs)
Krem z borowików z chrupiącymi grzankami
Cream of porcini mushrooms with crispy croutons

22 PLN

Krem z buraków z kozim serem
Beetroot cream with goat cheese

20 PLN

Toskańska zupa pomidorowa z grzanką serową
Tuscan tomato soup with cheese toast

20 PLN

Żurek racławicki z kiełbasą i borowikiem suszonym
Regional sour-soup sausage with forest mushroom

19 PLN

SAŁATKI SALATS
Sałatka Cezar z kurczakiem i sosem Cezara
Caesar Salad with chicken and Caesar sauce

34 PLN

Sałatka nicejska z tuńczykiem, jajkiem i delikatnym sosem
musztardowym
Nicoise salad with tuna, egg and soft mustard sauce

34 PLN

Sałatka z marynowanym burakiem, kozim serem,
33 PLN
karmelizowaną gruszką, orzechami i słonecznikiem
Marinated beetroot salad with goat cheese, caramelized pear,
nuts and sunflower seeds
Sałatka orientalna z kuskusem, pietruszką, ogórkiem,
cebulą miętą i oliwą z oliwek
Couscous oriental salad with parsley, cucumber, onion, mint
and olive oil

28 PLN

PIEROGI DUMPLINGS (9 szt / 9 pcs)
z małopolską śliwką i orzechami polane sosem
śmietankowym
with local plum and nuts, topped with cream sauce

32 PLN

z mięsem i skwarkami
with meat and pork scratchings

29 PLN

ruskie z kwaśną śmietaną
cottage cheese and potatoes with sour cream

26 PLN

DANIA GŁÓWNE MAIN COURSE
Stek z polędwicy wołowej (200g) mix sałat z pomidorem
i sosem vinaigrette , 4 grube frytki i mix sałat
Beef tenderloin steak 200g mix of lettuces with tomato and
vinaigrette sauce, 4 thick fries and mixed lettuce

73 PLN

Tradycyjny kotlet cielęcy Wiener Schnitzel (180 g)
z sałatką ziemniaczaną, kaparami i jajkiem sadzonym
Traditional Wiener Schnitzel veal cutlet (180 g) with potato
salad, capers and fried egg

60 PLN

Polędwica z dorsza (150 g) z młodym szpinakiem, młodą
marchewką i ryżem szafranowym
Cod sirloin (150 g) with young spinach, young carrot and
saffron rice

46 PLN

Polędwiczki wieprzowe w sosie z zielonego pieprzu
42 PLN
z ziemniaczanym puree i miksem sałat
Pork tenderloin in green pepper sauce with puree and salad mix
Filet z kurczaka (150 g) zapiekany z pomidorami
38 PLN
i mozzarellą z kluseczkami w sosie winno-maślanym
Chicken fillet (150 g) baked with tomatoes and mozzarella with
gnocchi in a wine-butter sauce

MAKARONY PASTAS
Papardelle z polędwicą wieprzową i leśnymi grzybami
Papardelle with beef tenderloin and wild mushrooms

36 PLN

Risotto z krewetkami i świeżymi pomidorami
Risotto with prawns and fresh tomatoes

35 PLN

Tagliatelle z kurczakiem i pomidorkami w delikatnym sosie 34 PLN
śmietanowym posypane parmezanem
Tagliatelle with chicken and tomatoes in a soft cream sauce,
sprinkled with Parmesan cheese
Spaghetti pomodoro
Pomodoro spaghetti

28 PLN

DESERY DESSERTS
Lody smażone z gorącym sosem wiśniowym
Fried ice creams warm with cherry sauce

26 PLN

Szarlotka na ciepło z gałką lodów
Warm apple pie with a scoop of ice cream

25 PLN

Suflet czekoladowy
Chocolate souffle

24 PLN

Crumble śliwkowe z sorbetem
Plum crumble with sorbet

24 PLN

Zamów i zadzwoń Call to order

ROOM SERVICE:
500, 505

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. All prices include VAT.
Wszystkie ceny podane są w polskich złotych. All prices are in Polish zloty PLN.
Lista składników alergennych w daniach dostępna jest u kelnera.
List of allergenic ingredients in dishes available on request.

