
Menu

ZAPRASZAMY

WELCOME 



DANIA Na każdą kieszeń
DISHES Cheap solutions

Barszcz czysty / Borscht  200ml  7 zł

Rozgrzewający barszcz na naturalnym zakwasie z buraków

Warming soup from natural beets

Barszcz z kołdunami / Borscht with meat dumplings  250g  11 zł

Rozgrzewający barszcz na naturalnym zakwasie z buraków z domowymi kołdunami

Warming soup from natural beets, served with meet dumplings

Tradycyjna sałatka jarzynowa 

Classic Polish Vegetable Salad 200g  9 zł

Warzywa, jajko i ogórek kiszony połączone majonezem

Vegetables, egg and pickled cucumber with mayonnaise

Sałatka Caprese / Caprese Salad  150g  15 zł

Domino z mozzarelli i pomidora z marynowanymi oliwkami i oliwą

Domino of mozzarella and tomato, with marinated olives and olive oil

Pierogi z mięsem / Meat Dumplings 300g  15 zł

Pierogi z kapustą i grzybami 

Dumplings stuffed with cabbage and wild mushrooms  300g  15 zł

Opiekana pierś z kurczaka / Roasted chicken breast  350g  22 zł

Grillowany filet z kurczaka, serwowany z krokietami i warzywami gotowanymi

Roasted chicken breast, served with crocquetes and boiled vegetables

Tradycyjny schabowy / Breaded pork chop  350g  25 zł

Panierowany stek ze schabu z kiszoną kapustą i puree ziemniaczanym

Breaded pork chop with pickled cabbage and mashed potatoes

Jabłecznik / Apple pie  150g  9 zł

Domowy jabłecznik z sosem waniliowym

Homemade apple pie with vanilla sauce

Puchar Lodowy / Ice cream cup  150 g  12 zł

Lody podane z owocami i bitą śmietaną

Ice cream with fruits and whipped cream



Menu degustacyjne
 Tastes of Kuźnia

Hotel*** Klub Restauracja Kuźnia, z okazji 20-lecia, zaprasza na menu degustacyjne, 

czyli połączenie klasycznych, polskich produktów w nowatorski sposób.
Hotel*** Club & Restaurant Kuźnia, according to 20th anniversary celebra#on, invites you 

for special Tastes of Kuźnia 2014 – variety of classical polish products, served in innovatory way. 

Warzywa korzenne, zakwas żytni, jajko przepiórcze, boczek, rozmaryn 

Root vegetables, rye sourdough, quail egg, bacon, rosemary

******

Królik, kasztany, grzyby leśne, biała rzepa, kawa

Rabbit, chestnuts, wild mushrooms, white turnip, coffee

******

Skorzonera, limona, wędzony pstrąg, kolendra, fasola

Viper’s grass, lime, smoke-dried trout, coriander, beans

******

Jeleń, słonecznik, seler, gruszka, por 

Deer, sunflower, celery, pear, leek

******

Halibut, dynia, kalafior, marchew, pomarańcza

Halibut, pumpkin, cauliflower, carrot, orange

******

Sernik, beza czekoladowa, cynamon, białe wino, jabłko

Cheesecake, chocolate meringue, cinnamon, white wine, apple

3 dania /  3 dishes 100 zł

 4 dania /  4 dishes 120 zł

 5 dań /  5 dishes 140 zł

  6 dań /  6 dishes 160 zł

Menu degustacyjne jest dostępne tylko po wcześniejszym zarezerwowaniu.

Menu „Taste of Kuźnia” is available only for reserva#on.

tel. 52 321 31 70 / rezerwacja@hotelkuznia.pl

W ofercie mamy również tematyczne menu z owocami morza, 

dziczyzną oraz dania z różnych stron świata.

We also offer theme menu with sea food, wild meat and interna#onal cousines.



PRZYSTAWKI
STARTERS

Do wszystkich przystawek serwujemy pieczywo oraz masło.
All starters are served with bread and bu!er.

Caprese / Caprese Salad  150 g  15 zł
Domino z mozzarelli i pomidora z marynowanymi oliwkami i oliwą. 
Domino of mozarella and tomato, with marinated olives and olive oil.

Tatar wołowy / Beef Tartare  150 g  22 zł
Doprawiona wołowina z klasycznymi dodatkami oraz żółtkiem. 
Flavoured beef with finely chopped vegetables and egg yolk.

Policzek wieprzowy w tymianku / Pork cheek in thyme  120 g  19 zł
Delikatny polik pieczony w winie z selerem marynowanym i jabłkiem.
Pork cheek cooked in wine, served with marinated celery and apple.

Carpaccio wołowe / Beef carpaccio 120 g  22 zł
Delikatna polędwica obsypana parmezanem, rukola, karmelizowana cebulka, oliwa rozmarynowa.
Thin sliced beef loin with parmesan, rocket salad, carmelised onion and olive oil with rosemary.

Cytrusowy łosoś z sałatką / Citrus salmon with salad  120 g     25 zł
Łosoś marynowany w cytrusach z sałatką ze świeżego ogórka i jogurtu.
Salmon marinated with citruses, served with fresh cucumber and yoghurt salad.

ZUPY
SOUPS

Żurek z Kuźni / Traditional polish soup  400 ml  14 zł 
Żurek na naturalnym zakwasie z białą kiełbasą i jajkiem oraz puree ziemniaczanym.
Tradi)onal polish soup from fermented rye, served with white sausage, egg and mashed potatoes.

Krem z włoskich pomidorów / Italian tomato cream soup  250 ml   12 zł 
Krem z pomidorów włoskich skropiony sosem ziołowym z grzankami.
Tomato  soup with herbal sauce and croutons.

Consomme z perliczki królewskiej  
Consomme of royal guinea fowl  250 ml  12 zł
Aromatyczny rosół z perliczką, grzybami i makaronem.
Savory broth with guinea fowl, mushrooms and pasta.

Barszcz czysty / Borscht  200 ml  7 zł
Rozgrzewający barszcz na naturalnym zakwasie z buraków.
Warming soup from natural beets.

Barszcz z kołdunami / Borscht with meat dumplings  250 ml  11 zł
Rozgrzewający barszcz na naturalnym zakwasie z buraków z domowymi kołdunami.
Warming soup from natural beets, served with meet dumplings.



SAŁATKI
SALADS

Wszystkie sałatki serwujemy z grzanką lub grzanką czosnkową

All salads are served with classic or toasted garlic bread

  

Tradycyjna sałatka jarzynowa 

Classic Polish Vegetable Salad 200 g  9 zł

Warzywa, jajko i ogórek kiszony połączone majonezem.

Vegetables, egg and pickled cucumber with mayonnaise.

  

Sałatka grecka / Greek Salad  250 g  18 zł

Mix sałat z warzywami, serem feta z marynowanymi oliwkami i sosem winegret.

Salad mix with vegetables, feta cheese, marinated olives and vinegre!e sauce. 

Warzywa grillowane / Grilled vegetables  250 g  18 zł 

Selekcja warzyw grillowanych z kaparami, podanych na zielonych sałatach.

Selec"on of grilled vegetables with capers, served on green salads.

  

Sałatka z grillowanym kurczakiem 

Grilled Chicken Salad  250 g  20 zł 

Mix sałat i warzyw z grillowanym kurczakiem i sosem winegret.

Salad and vegetables mix, served with grilled chicken and vinegre!e sauce.

Sałatka z kaczką / Duck Salad  250 g  25 zł 

Zielone sałaty podane z pieczonymi kawałkami kaczki, fasolką i sezamem.

Green salads, served with roasted duck, green bean and sesam.

MAKARONY I PIEROGI
Pasta and Dumplings

Farfalle z kurczakiem / Chicken Farfalle  300 g  21 zł

Makaron duszony z kurczakiem w tajskim sosie curry.

Pasta braised with chicken in thai curry sauce.

Pierogi z mięsem / Meat Dumplings  300 g  15 zł 

Pierogi z kapustą i grzybami 
Dumplings stuffed with cabbage and wild mushrooms  300 g   15 zł

Pierogi jarskie / Vegetarian Dumplings  300 g   18 zł 

Pierogi z warzywami zapiekane w pomidorowym sosie z serem.

Dumplings stuffed with vegetables, grilled in tomato sauce and cheese.



DaniA mięsne
Meat Dishes

Opiekana pierś z kurczaka / Roasted chicken breast  350 g   22 zł

Grillowany filet z kurczaka, serwowany z krokietami i warzywami gotowanymi.

Grilled chicken breast, served with crocquetes and boiled vegetables.

Polędwiczka wieprzowa / Pork Loin  350 g  29 zł 

Smażona polędwiczka ze śliwką, ziemniaki pieczone, brokuły.

Fried loin with plum, baked potatoes and broccoli.

Tradycyjny schabowy / Breaded Pork Chop  350 g   25 zł

Panierowany stek ze schabu z kiszona kapustą i puree ziemniaczanym.

Breaded pork chop with pickled cabbage and mashed potatoes.

Jagnięcina z Bieszczad / Lamb from Bieszczady Mountains  350 g  48 zł

Udziec jagnięcy w rozmarynowym sosie z warzywnym szaszłykiem i czosnkowymi ziemniakami.

Leg of lamb in rosemary sauce, served with vegetable shashlik and garlic potatoes.

  

Grillowana polędwica wołowa / Grilled beef loin  350 g  59 zł

Stek grillowany według życzenia, z grubo ciętymi frytkami i sałatką cezar.

Steak grilled as you wish, served with thickly chopped chips and Cesar salad.

T-Bone Steak  450 g   75 zł 

Grillowany steak wołowy z grubo ciętymi frytkami i sałatką cezar.

Grilled beef steak, served with thickly chopped chips and Cesar salad.

RYBY I OWOCE MORZA
Fishes and Sea Food

Sandacz w białym winie / Zander in white wine  350 g  32 zł

Sandacz gotowany w białym winie z warzywami w lekkim sosie.

Zander boiled in white wine, served with vegetables and light sauce.

Łosoś w greckim stylu / Greek Salmon  350 g   39 zł 

Smażony łosoś zapiekany z serem feta, sałatką grecką i ziołowo-cytrynowymi ziemniakami.

Fried salmon, roasted with feta cheese, greek salad and herbs-citrus potatoes.

  

Krewetka królewska marynowana w koperku 

King Prawn marinated with dill  200 g  28 zł

Grillowane krewetki marynowane w koperku ze słodko-pikantną sałatką.

Grilled prawns, marinated with dill, served with sweety and spicy salad.



Desery
Desserts

Puchar Lodowy / Ice Cream Cup  150 g    12 zł 

Lody podane z owocami i bita śmietaną

Ice cream with fruits and whipped cream

Sorbety / Sorbets  150 g  14 zł

Orzeźwiające sorbety z orzechami

Fresh sorbets with nuts

Jabłecznik / Apple pie  150 g   9 zł

Domowy jabłecznik z sosem waniliowym

Homemade apple pie with vanillia sauce

  

Ciasto czekoladowe z wiśnią i bitą śmietaną 

Chocolate pie with cherry and whipped cream 150 g   14 zł 



MENU BAROWE

  

Nachos zapiekane z serem   

Tortilla z kurczakiem / Chicken tortilla   

    

Dish of onion and potato appetizers 

  

 / Chicken Salad   

Barszcz / Borscht   

  

 / Charcuterie plate  

 / Cheese platter   

 / Bread   

 / Butter   



 

)

)

)

RUM



BRANDY

 

 / COGNACS

 

SZAMPAN / CHAMPAGNE 

 / BOTTLED BEER

 / DRAFT BEER



 
cocktails

PODMUCH METALU
METAL BLAST

STEEL FLOW

VELVET HAMMER

SZALONY RYCERZ

AXE

SWEET RAZOR



 

Pepsi   

   

    

Tonik     

   

  

    

 

 
OTHER

Paluszki )

)

Orzeszki solone )

) 


