
Czas oczekiwania na danie główne do 35 min. Dania mogą zawierać alergeny. Ceny zawierają podatek VAT .  

 

 

Restauracja w Hotelu Wojciech *** 

czynna codziennie w godzinach  

14.00-22.00 

 

 

Zapraszamy 

 

 

 

PRZYSTAWKI 
 

Karmelizowane foie gras z  żurawiną  

i grillowanym sękaczem                     39 zł 
40g/30g/60g        (1,3,7) 

 

Śledź w towarzystwie sałatki waldorf                       16 zł 
60g/120g   (3,4,8,9) 

 

Tatar wołowy z sianem z ziemniaka  

i masłem                                                                     18 zł 
100g/50g/15g   (1,3,4,7,10) 

 

Wędzony bakłażan z konfiturą z pomidorów,  

serem korycińskim i ziemią z oliwki  

podany na kruchym cieście francuskim                    22 zł 
40g/40g/30g/10g/30g                  (1,7) 

 

Carpaccio z nóżek wieprzowych z marynowanym 

rydzem i borowikiem, parmezanem  

i orzechami włoskimi                                            20 zł 
75g/50g/10g/10g  (7,8) 

 

 

 

ZUPY 
 

Krem z buraka z chrupką buraczaną, serem bursztyn 

i kasztanami           18 zł 

250ml        (1,7) 

 

Flaki wołowe z chorizo, wędzoną papryką 

i cieciorką                       19 zł 

250ml  (9) 

 

Tradycyjny rosół z makaronem                                 10 zł 

250ml  (1,9) 

 

Zupa dnia                                              13 zł 

250ml   

 

 

SAŁATKI 

 

Jesienna sałatka z burakiem, gruszką,  

serem korycińskim i orzechami włoskimi                 23 zł  

50g/50g/40g/40g /15g                 (7,8) 

 

Sałatka z kasztanami, granatem,  

konfiturą z pomidorów 

i ciastkiem z serem kozim                                         28 zł 

50g/15g/20g/25g /75g         (1,7) 

 

Sałatka z marynowaną przepiórką, kurkami 

i chipsami z warzyw                                             33 zł 

50g/70g/40g/10g   

 

DANIA MIĘSNE 
 

Konfitowane udo kaczki z sosem wiśniowym  

i glazurowanym jabłkiem na  

ziemniaczanym puree                                                35 zł 

180g/80ml/40g/150g  (1,7,12) 

 

Schab jagnięcy z kością na puree z batata  

i owocami jesieni                             65 zł 

115g/90g/90g  (1,7) 

 

Polędwica wołowa z sosem oporto 

na puree z dyni z grillowaną kaczą wątróbką 

i jabłkiem           70 zł 

140g/40ml/90g/40g/50g  (1,7,9,12) 

 

Grillowana terrina z nóżek wieprzowych  

z kiszką ziemniaczaną z żurawiną,  

sosem z orzechami laskowymi 

na brunoise z marchwii                            26 zł 
150g/80g/40ml/80g  (1,7,9) 

 

Golonka z dzika z sosem czekoladowym,  

ziemniakami po polsku 

i grillowanymi marchewkami                                    58 zł 

250g/40ml/150g/50g  (1,7,9,12) 

 

Polędwiczka wieprzowa z sosem z białą truflą,  

kalafiorem romanesco, puree z selera  

i siankiem z batata                                          45 zł 

180g/40ml/80g/100g/10g  (3,7,9) 

 

Kotlet schabowy z jajkiem sadzonym, podany  

z ziemniakami po polsku i fasolką szparagową 

na masełku                                                                 45 zł 

150g/180g/100g  (1,7,3) 

 



Czas oczekiwania na danie główne do 35 min. Dania mogą zawierać alergeny. Ceny zawierają podatek VAT .  

 

PIEROGI RĘCZNIE ROBIONE 
 

Pierogi z kapustą i grzybami  

okraszone cebulką          20 zł 

7szt       (1) 

 

Pierogi z jeleniem i kurkami 

na konfitowanej cebulce                                            35 zł 
7szt         (1) 

 

Pierogi z kaczką i gruszką  

podane z żurawiną                                  23 zł 
7szt  (1) 

 

Tradycyjne pierogi z mięsem 

podane z cebulką                                                       20 zł 
9szt  (1,9) 

 

Smażone pierogi z łososiem, szpinakiem  

i twarogiem, podane z dipem tzatziki                        27 zł 
7szt/40ml  (1,4,7) 

 

 

MAKARON, RISOTTO 
 

Tagliolini al nero di seppia z frutti di mare  

i sosem marinara          37 zł 

250g  (1,2,14) 

 

Risotto z grzybami i nutą czarnej trufli                     34 zł 
250g        (6,7,9) 

 

DANIA Z RYB 
 

Pstrąg na hummusie z groszku podany  

z kalafiorem romanesco i marchewką, 

polany sosem z wędzonego masła                             26 zł 

150g/120g/85g  (4,7,11) 

 

Małże św. Jakuba na puree z dyni 

z sosem holenderskim i brokułem                              49 zł 

70g/90g/40ml/90g   (3,7,14) 

 

Grillowany łosoś  

z warzywami saute z imbirem                 49 zł 

160g/180g  (4) 

 

Sielawa z patelni z cytryną i pieczywem                   40 zł 
240g/90g         (4,1) 

 

Fish and chips z sandaczem 

i warzywami w tempurze                      27 zł 
160g/150g  (1,3,4,10) 

 

 

 

DESERY 
 

Zupa wiśniowa z lodami śmietankowymi                 14 zł 

100ml/60g      (7) 

 

Deser z buraka z serkiem śmietankowym 

i białą czekoladą                      18 zł 

150g        (7) 

 

Deser jogurtowy  

z karmelizowanymi jabłkami i granolą                     14 zł 

150g        (7,14) 

 

Ciasto dnia                                                                 10 zł 
150g        (1,7,3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Substancje oraz produkty powodujące alergie 

lub reakcje nietolerancji: 

 

1.  Zboża zawierające gluten. 

2.  Skorupiaki i produkty pochodne. 

3.  Jaja i produkty pochodne. 

4.  Ryby i produkty pochodne. 

5.  Orzeszki ziemne i produkty pochodne. 

6.  Soja i produkty pochodne. 

7.  Mleko i produkty pochodne. 

8.  Orzechy, tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie. 

9.  Seler i produkty pochodne. 

10.  Gorczyca i produkty pochodne. 

11.  Nasiona sezamu i produkty pochodne. 

12.  Dwutlenek siarki i siarczyny. 

13.  Łubin i produkty pochodne. 

14.  Mięczaki i produkty pochodne. 

15.  Miód. 

 

                     -  Danie wegetariańskie 

  - Dobre, bo regionalne 



Czas oczekiwania na danie główne do 35 min. Dania mogą zawierać alergeny. Ceny zawierają podatek VAT .  

GORĄCE NAPOJE 

Espresso                                                                     10 zł 

30 ml   

 

Kawa                                                                          10 zł 

130 ml 

 

Cappuccino                                                                12 zł 

250 ml 

 

Latte                                                                           13 zł 

200 ml 

 

Herbata Pure Leaf                                                      10 zł 

200 ml 

(czarna, czarna waniliowa, Earl Grey, zielona, zielona 

jaśminowa, rumiankowa, jagodowa) 

 

 

NAPOJE CHŁODZĄCE 
 

 

Sok świeżo wyciskany z pomarańczy                       15 zł 

200 ml 

 

Sok świeżo wyciskany z marchewki i jabłka            15 zł 

200 ml 

 

Coca-cola / zero                                                           8 zł 

 250 ml 

 

Fanta, Sprite, Tonic                                                     8 zł 

250 ml 

 

Cappy  (jabłko, czarna porzeczka, pomarańcza, 

multiwitamina, grejpfrut, pomidor)                                     8 zł 
250 ml 

 

Fuzetea                                                                         8 zł 

250 ml 

(cytrynowa, brzoskwiniowa) 

 

Kropla Delice                                                               7 zł 

330 ml 

 

Kropla Beskidu                                                            7 zł 

330 ml 

 

Kropla Beskidu                                                            9 zł 

500 ml 

 

Burn                                                                           12 zł 

250 ml 

 

 

NAPOJE I TRUNKI REGIONALNE 
 

 

Podpiwek  Augustowski                                              9 zł 

330 ml 

 

Zbicień Chmielowy 5%                                             15 zł 

330 ml 

 

Zbicień Leśny 7%                                                      15 zł 

330 ml 

 

Trójniak  Augustowski                                              10 zł 

40 ml 

 

 

 

 

SAMOGON 
  

Samogon podlaski czysty                                          12 zł 

40 ml 

 

Samogon podlaski palony                                          12 zł 

40 ml 

 

Samogon podlaski czysty                                          35 zł 

Mini butelka 100 ml 

 

Samogon podlaski palony                                         35 zł 

Mini butelka 100 ml 

 

PIWA 
 

Tyskie                                                                        10 zł 
500ml 

 

Lech                                                                           10 zł 
500 ml 

 

Lech Free                                                                   10 zł 
500 ml 

 

Pilsner Urquell                                                           15 zł 
500 ml  

 

GIN 
 

Gordon’s                                                                    12 zł 

40 ml 
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WÓDKI 
 

Stock                                                                            8 zł 
40 ml 

 

Nemiroff                                                                      9 zł 
40 ml 

 

Żubrówka z trawą                                                        6 zł 
40 ml 

 

Żubrówka czarna                                                         8 zł  
 40 ml 

 

Finlandia                                                                      9 zł 

40 ml 
 

Stumbras z kłosem – Litewska wódka                        9 zł 
40 ml 

 

Stumbras Potato – Litewska wódka                            9 zł 
40 ml 

 

BRANDY 
Stock 84                                                                     10 zł  
40 ml 

 

TEQUILA 
 

Sierra Gold                                                                 14 zł 

40 ml 

 

Sierra Silver                                                               14 zł 

40 ml 

 

Rum 
 

Capitan Morgan                                                         13 zł 
40 ml 

 

WHISKY 
 

Ballantine’s                                                                12 zł 
40 ml 

 

J&B                                                                            12 zł  
40 ml 

 

Chivas                                                                        21 zł 
40 ml 

 

Tullamore                                                                  14 zł 
40 ml 

 

Jack Daniel’s                                                             18 zł 
40 ml 

 

KONIAK 
 

Hennessy VS                                                             30 zł 

40 ml 

 

LIKIERY 
 

Jägermeister                                                               10 zł 
40 ml 

 

Cointreau                                                                   11 zł  
40 ml 

 

Bailey’s                                                                      11 zł 
40 ml 

 

Kahula                                                                        11 zł 
40 ml  

 

BARMAN POLECA 
Gorąca czekolada z bita śmietaną          15zł 

150ml 

 

Jesienne latte czekoladowo gruszkowe         16zł 

200ml 

 

Rozgrzewająca herbata z czarnym bzem        13zł 

200ml 

 

 

DRINKI 
 

Aperol Spritz            21 zł 

Aperol/Prosseco/Lód/Plasterek pomarańczy/Woda gaz. 

 

Campari Orange           15 zł 

Campari/Sok pom./Lód/Plasterek pomarańczy 

 

Gin & Tonic            17 zł 

Gordons Gin/Tonic/Lód/Plasterek limonki 

 

Kahlua Mind Easter          20 zł 

Kahlua/Stock/Lód/Woda gaz. 

 

Mohito             19 zł 

Capitan Morgan Rum/Limonka/ 

Cukier trzcinowy/Mięta/Lód/Woda gaz. 

 

Słodki Wojtek            19 zł 

Stock/Malibu/Archers/Sok pom./Grenadyna/Lód/ 

Pasterek pomarańczy 


