
MENU



Z  prawdziwą przyjemnością oferujemy Państwu  dania z elemen-
tami kuchni włoskiej, śródziemnomorskiej i indyjskiej,
którą tworzymy w oparciu o zdrową, ekologiczną żywność,
oraz świeże, lokalne produkty.
Nasze przepisy i receptury bazują na świeżych, sezonowych
i co najważniejsze najwyższej jakości składnikach.
Kartę zmieniamy wraz z porami roku czyli zgodnie z naturalnym 
rytmem natury.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom wprowadziliśmy 
niej szeroką ofertę bezglutenową. 
Są to ciekawe propozycje zarówno dań głównych jak i deserów, 
specjalnie oznaczonych w karcie.
Ciasta i desery przygotowane przesz naszego Cukiernika
to tradycyjne wypieki w nowoczesnym wydaniu.
Posiadamy duże doświadczenie w żywieniu sportowców.
Współpracując z goszczącymi u nas często piłkarzami Lecha Poznań, 
oraz profesjonalnymi i amatorskimi tenisistami jak i towarzyszącymi 
im trenerami i dietetykami opracowujemy wciąż nowe dania dopa-
sowane do ich specjalistycznej diety.
Nasza ofertę rozbudowaliśmy o profesjonalny
catering okolicznościowy, realizowany z pełnym zapleczem 
kulinarnym w siedzibach firm i w plenerze oraz dedykowany
catering codzienny, gwarantujący zróżnicowane i odpowiednio 
zbalansowane menu każdego dnia.
Serdecznie polecamy coniedzielny brunch, podczas którego
możecie Państwo skosztować dań w formie bufetu. 

Zapraszamy do odkrywania nowych smaków!

Filip Kuczyński
Szef kuchni Hotelu Rodan ***



Ciabatta z wołowiną
Ciabatta with beef | Ciabatta mit Rindfleisch

Tortilla z kurczakiem
Chicken tortilla | Tortilla mit Hähnchen

14 pln

Kanapka WEGE na ciemny pieczywie 
Wege Sandwich/ Wege Sandwich

SZYBKIE MENU
FAST MENU  |  BLITZMENU

Jogurt z owocami
Yogurt with fruit | Obstjoghurt

12 pln

Kanapka z kurczakiem
Club sandwich | Sandwich mit Hähnchenfleisch

12 pln

Ciabatta z mozarellą, wieprzowiną lub łososiem
Ciabatta with mozarella, pork or salmon

mała | small | klein
8  pln

duża | big | groß
14 pln

mała | small | klein
12  pln

duża | big | groß
19 pln

Serwowane do godziny 16:00 
till 4 p.m. | bis 4 Uhr 



KOKTAJLE
SMOOTHIES  |  COCKTAILS

Orzeźwiające koktajle z zielonych owoców i warzyw 
Refreshing, green, fruit and vegetable smoothies
Erfrischende, grün Obst - und Gemüse -  Cocktails

10 pln

Koktajl białkowy
Protein shake Protein - Coctail

9 pln 

ZUPY
SOUPS  |  SUPPEN

Bulion Straciatella
Consommé Straciatella | Consommé Straciatella

10 pln

Zupa borowikowa
Boletus soup | Steinpilzsuppe

11 pln

Zupa z czerwonej soczewicy
Red lentil soup | Rote Linsensuppe

12 pln

Krem z zielonych warzyw ze szparagami i pestkami dyni
Green vegetable soup with asparagus and pumpkin seeds

Grüne Gemüsesuppe mit Spargeln und Kürbiskernen
12 pln

dania ze składnikami bezglutenowymi 
with gluten – free ingredients | mit glutenfrei zutaten

dania ze składnikami BIO
with bio ingredients | mit Bio-Zutaten(bio)



ZAKĄSKI ZIMNE
COLD SNACKS |  KALTE SNACKS

Tatar z polędwicy wołowej
Steak Tartar from minced raw beef
Tatar von rohem Rinderhackfleisch

22 pln

Tatar z łososia wędzonego
Steak Tartar from minced smoked salmon
Tatar von geräuchertem Lachshackfleisch

22 pln

Carpaccio wołowe z selerem naciowym
Beef Carpaccio with celery

Rindercarpaccio mit Bleichsellerie
22 pln

ZAKĄSKI CIEPŁE
WARM SNACKS |  WARME SNACKS

Filet z kurczaka w białym sezamie,
na sałacie, z sosem wiśniowym 

Chicken filet in white sesame, with lettuce and cherry sauce
Hähnchenfilet in weißem Sesam, mit Salat und Kirschsoße

14 pln

Świeży szpinak z boczniakiem, warzywami i kalmarami
Fresh spinach with oyster mushrooms, vegetables and squids

Frischer Spinat mit Seitlingen, Gemüse und Tintenfischen
24 pln

Doskonałym towarzystwem będą wina:
Dom Diogo Padeiro Rose oraz Prosecco Brut Perla Bianca
butelka: 70 pln  |  75 pln



MAKARONY
PASTA |  NUDELN

Czerwone tagliatelle
z kurczakiem, słonecznikiem i szpinakiem

Red tagliatelle with chicken, sunflower and spinach
Rote Tagliatelle mit Hähnchen, Sonnenblumen und Spinat

24 pln

Zielone tagliatelle
z polędwicą wołową, szparagami, cukinią i oliwą truflową

Green tagliatelle with beef tenderloin, asparagus, zucchini and tru�e oil
Grüne Tagliatelle mit Rinderlende, Spargeln, Zucchini und Trü�elöl

35 pln

Czarne tagliatelle
z krewetkami, szyjkami rakowymi i świeżymi ziołami

Black tagliatelle with shrimp, crayfish tails and fresh herbs
Schwarze Tagliatelle mit Garnelen, Krebsschwänzen und frischen Kräutern

38 pln 

Pierogi z kaczką i sosem do wyboru
Dumplings stu�ed with Duck, with two sauces to choose from

nödel gefüllt mit Ente mit zwei Soßen zur Wahl
sos kurkowy | chanterelle sauce | Pfi�erlingsoße

sos żurawinowy z rozmarynem
cranberry sauce with rosemary | Moosbeersoße mit Rosmarin

24 pln

 Penne bezglutenowe z łososiem, oliwkami, kaparami i pelati 
Gluten-free penne with salmon, olives, capers and pelati
Gluten-freie Penne mit Lachs, Oliven, Kapern und Pelati

24 pln

Rekomendujemy wino  Chianti Nonnonani
butelka: 55 pln

Rekomendujemy wino In Situ Reserva Chardonnay
butelka: 75 pln

Kolorowe makarony robimy sami 
 colour pastas home made | bunte nudeln sind hausgemacht



DANIA RYBNE
FISH DISHES |  FISCHGERICHTE

Krewetki w tempurze z sosem imbirowym,
świeżym szpinakiem i ryżem arborio (bio)

Shrimp tempura with ginger sauce, raw spinach and Arborio rice
Garnelen-Tempura mit Ingwersoße, rohem Spinat und Arborio-Reis

38 pln

Stek z łososia w sosie curry
z purée brokułowym i sałatką mista

Salmon steak with curry sauce, broccoli purée and mixed salad
Lachssteak mit Currysoße, Brokkoli-Püree und gemischtem Salat

39 pln

Polędwica z dorsza na cykorii z topinamburem
i pappardelle z marchwi z sosem pomarańczowym

Cod loin with chicory, Jerusalem artichoke 
and carrot pappardelle with orange sauce
Dorschlende mit Chicorée, Topinambur 

und Karotten-Pappardelle mit Orangensoße
40 pln

SAŁATKI |  SALADS |  SALATE

Sałatka grecka
Greek salad | Greek salad | Griechischer Salat

14 pln

Sałatka z selera naciowego
z pestkami dyni i słonecznika z mozzarellą di bufalo

Salad of celery with pumpkin and sunflower seeds
and mozzarella di bu�alo

Salat aus Sellerie mit Kürbis- und Sonnenblumenkernen
und Mozzarella di Bu�alo

15 pln

Rekomendujemy wino Chablis Roland Laventureux
butelka: 110 pln

Do sałat rekomendujemy wino Petit Villebois Sauvignon Blanc
butelka: 65 pln 



Rekomendujemy wino Plan Du Dieu Domain 
Martin Cotes du Rhone Village
butelka: 130 pln

DANIA MIĘSNE
MEAT DISHES |  FLEISCHGERICHTE

Butter chicken z ryżem basmati,
curry, mizeria ze świeżych warzyw

Butter chicken with basmati rice,
curry, salad of raw vegetables with cream

Butter Chicken mit Basmati-Reis,
Curry, Salat von rohem Gemüse mit Creme

28 pln

Polędwica wieprzowa w sosie campagnolo 
z purée z marchwi i miętą oraz warzywa grillowane

Pork tenderloin in Campagnolo sauce 
with carrot purée and mint as well as grilled vegetables

Schweinefilet in Campagnolo-Soße 
mit Karotten-Püree und Minze sowie gegrilltem Gemüse

34 pln

Policzki wołowe z purée z batatów i buraczkami
Beef cheeks with purée of sweet potatoes, and beetroots

Rinderwangen mit Püree von Bataten und Rüben
36 pln

Stek z polędwicy wołowej z warzywami tempura,
komosą ryżową, sos musztardowy z gorczycą (bio)

Steak from beef tenderloin with vegetable tempura, 
quinoa, mustard sauce with  mustard seeds (bio)

Steak vom Rinderfilet mit Gemüse-Tempura, 
Quinoa, Senfsoße mit Sen�örnern (bio)

59 pln

Kaczka pieczona z sosem gruszkowo-śliwkowym 
z pyzami i modrą kapustą

Roasted duck with pear-plum sauce
with dumplings and red cabbage

Gebratene Ente mit Birne-Pflaumensoße
mit Klößen und Rotkohl

48 pln

Rekomendujemy wino Camille Braun Gewurztraminer
butelka: 115 pln

Rekomendujemy wino In Situ Reserva Cabernet Sauvignon
butelka: 75 pln



DESERY  |  DESSERTS |  NACHSPEISEN

Szarlotka bezglutenowa z lodami waniliowymi
Gluten-free apple pie with vanilla ice cream

Gluten freier Apfelkuchen mit Vanilleeis
15 pln

Tiramisu | Tiramisu |  Tiramisu
15 pln

Koktajl mango z kokosem
Mango cocktail with coconut

Mango Cocktail mit Kokos
15 pln

Naleśniki bezglutenowe z serkiem,
owocami i polewą czekoladową

Gluten-free pancakes with sweet cottage cheese, fruit and chocolate sauce
Gluten freier Apfelkuchen mit Vanilleeis

15 pln
Naleśniki gryczane | Buckwheat pancakes | Buchweizenpfannkuchen

ze świeżym szpinakiem i kozim serem 18 pln
stu�ed with raw spinach and goat cheese
Gefüllt mit rohem Spinat und Ziegenkäse

ze świeżym szpinakiem i łososiem wędzonym 18 pln
stu�ed with raw spinach and smoked salmon

Gefüllt mit rohem Spinat und geräuchertem Lachs
ze świeżym szpinakiem i polędwicą wołową 20 pln

stu�ed with raw spinach and beef tenderloin
Gefüllt mit rohem Spinat und Rindfleisch

MENU DLA DZIECI
MENU FOR CHILDREN |  MENÜ FÜR KINDER

Krem pomidorowy z makaronem
Tomato soup with noodles | Tomatensuppe mit Nudeln

6 pln

Fileciki drobiowe z frytkami / puree i surówką z marchewki
Chicken fillets with chips / puree and carrot salad

Hähnchenfilets mit Pommes / Püree und Karottensalat
10 pln

Do deserów rekomendujemy wino Phannebecker 
Riesling Spatlese
butelka: 95 pln



KAWA
COFFEE |  KAFFE

Espresso
Espresso Doppio
Espresso Macchiato
Espresso Lungo
Espress Tiziano
Cappucino
Café Americano
Café Latte
Café Latte Macchiato
Café Latte Smakowa
Cafe Latte z wybranym syropem
Irish Co�ee
z dodatkiem irlandzkiej whiskey,
cukru trzcinowego oraz bitej śmietany

HERBATA
TEA |  TEE

Fruits of paradise 
aromat miodu w kompozycji z owocami tropikalnymi
takimi jak babaco, mango, marakuja i ananas 
Sport cup
10 witamin, wapń i wiele innych cennych dodatków 
poprawiających samopoczucie
Jasmin gold
aromatyczne kwiaty jaśminu 
uszlachetniają łagodną chińską herbatę
Mokalbarie
ekstrawagancka, mocna czarna herbata
Pai mu tan
ekskluzywna biała herbata o delikatnym
słodkim posmaku kwiatów
Fancy Sencha
najwyższej jakości zielona herbata o dużych listkach; 
delikatnie cierpka z odrobiną słodyczy
Chill out with Herbs 
odprężająca mieszanka ziół o aromacie  
śmietanki i pomarańczy
Equilibrium 
relaksująca mieszanka ziół: Rooibos, rumianek,
anyż, Żeń-Szeń z aromatem miodu
Peppermint
orzeźwiająca i rozluźniająca mięta pieprzowa
Morgentau
zielona herbata z letniego zbioru z płatkami róży, 
słonecznika i bławatka; o aromacie mango i cytrusów 
Earl grey
delikatna herbata z subtelnym aromatem bergamotki  
Pai Mu Tan & Melon 
łagodna, biała herbata o aromacie melona
Oolong peach
delikatny oolong z aromatem soczystych brzoskwini
Plum&Cinnamon
zimowa herbata owocowa śliwka z cynamonem

 

9 pln

9 pln

9 pln

9 pln

9 pln

9 pln

9 pln

9 pln

9 pln

9 pln

9 pln

9 pln

9 pln

9 pln

8 pln
12 pln
9 pln
9 pln
9 pln

10 pln
9 pln

12 pln
12 pln
12 pln

18 pln



NAPOJE ZIMNE
COLD DRINKS |  COLD DRINKS

sok owocowy Toma (200ml)

sok wyciskany ze świeżych owoców
pomarańczowy lub grejpfrutowy (200ml)

sok świeży z marchewki (200ml)

Górska Natura (300ml / 500ml)

San Pellegrino (250ml / 750ml)

napoje gazowane (200ml / 500ml)

Lipton ice tea (200ml / 500ml)

Gatorade (500ml)

Rockstar (250ml)

herbata mrożona domowa

kawa mrożona
z dodatkiem lodów i bitej śmietany

domowa lemoniada

KOKTAJLE ALKOHOLOWE
COLD DRINKS  |  COLD DRINKS

5 pln

12 pln

8 pln

3 / 5 pln

5 / 10 pln

3 / 5 pln

3 / 5 pln

7 pln

7 pln

12 pln

12 pln

12 pln

Daiquiri
biały rum z sokiem z limonki

16 pln

Red Lips
połączenie koniaku i rumu, oraz zmiksowanych truskawek

16 pln

Dark Car
porcja kawy z ekspresu, wódka Smirno�, likier Baileys

18 pln

Whisky Sour
Johnie Walker Black, syrop cukrowy, sok z cytryny

18 pln

Long Island Iced Tea
wódka, Cointreau, tequila, gin oraz biały rum z dodatkiem coli

25 pln

12 plnGin&Tonic
gin, sok z limonki, tonik

14 plnMojito
Rum, sok z limonki, brązowy cukier, kruszony lód

14 plnCosmopolitan
wódka, likier pomarańczowy, likier żurawinowy, kruszony lód

15 plnMargharita
Tequila, Cointreau, sok z limonki i sól



ALKOHOLE
ALCOHOL |  ALKOHOL

WÓDKA (40ml)
Absolut
Wyborowa
Smirno�
Żubrówka
Sobieski
             
WHISKY (40ml)
Jack Daniel’s 
Ballantines
Chivas Regal
Jameson
Bushmills
Bushmills Black
Johnnie Walker Red    
Johnnie Walker Black
William Peel   
Johnnie Walker Gold  
Johnnie Walker Platinum    

KONIAK  (20ml)/ COGNAC
Henessy V.S
Martel V.S
Hennesy Fine Cognac

BRANDY  (20ml)
Metaxa*****     

RUM  (40ml)
Bacardi Superior
Bacardi Black
Havana Club
Captain Morgan
Malibu

TEQUILA  (40ml) 
Olmeca Gold
Olmeca Silver 14 pln

14 pln

10 pln

12 pln

14 pln

16 pln
14 pln

10 pln
12 pln
12 pln
12 pln

15 pln
12 pln
16 pln
12 pln
12 pln
14 pln
12 pln
16 pln
10 pln
30 pln
20 pln

11 pln
8 pln
9 pln
8 pln
8 pln



ALKOHOLE
ALCOHOL |  ALKOHOL

GIN  (40ml)
Seagram’s Gin
Gordon’s Gin
Gin lubuski 

LIKIERY  (40ml) /LIQUEURS
Kahlua      
Baileys  
Campari
Cointreau
Passoa 

WERMUT  (60ml)
Martini Bianco
Martini Rosso
Martini Extra Dry

PIWO/ BEER
Lech Pils Keg  (300 ml / 500 ml) 
Lech Free - bezalkoholowy (330ml)
Lech Premium (330 ml / 500ml) 
Lech Pils (500ml)    
Tyskie ( 500ml)  
Pilsner Urquell (500ml)  
Książece Ciemne Łagodne (500 ml)
Książece Złote Pszeniczne (500 ml)
Redd’s (400 ml)

                            

14 pln
14 pln
12 pln

14 pln
12 pln
10 pln
12 pln
12 pln

7 / 9 pln
5 pln

5 / 7 pln
7 pln
7 pln
9 pln
9 pln
9 pln
6 pln

10 pln
12 pln
12 pln



Szanowni Goście,
W trosce o Wasze zdrowie uprzejmie prosimy zgłaszać personelowi 
wszelkie znane Państwu alergie pokarmowe. 
Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami odnośnie ewentualnych 
składników mogących powodować alergie lub nietolerancję pokarmową w daniach 
naszej karty menu.

ZUPY
Bulion Straciatella | siarczyny
Zupa borowikowa | grzyby, laktoza
Zupa z czerwonej soczewicy | czosnek

ZAKĄSKI ZIMNE
Tatar z polędwicy wołowej | wołowina, jajo, cebula, gorczyca
Tatar z wędzonego łososia | kapary, cebula, jajo
Carpaccio wołowe z selerem naciowym | wołowina, gluten, siarczyny

ZAKĄSKI CIEPŁE
Filet z kurczaka w białym sezamie, na sałacie, z sosem wiśniowym | siarczyny
Szpinak z boczniakiem, warzywami i kalmarami | owoce morza, jajo, gluten

MAKARONY
Tagliatelle z kurczakiem, słonecznikiem i szpinakiem | gluten, laktoza
Tagliatelle z wołowiną, szparagami, cukinią i oliwą truflową | gluten, wołowina
Tagliatelle z krewetkami, rakami i ziołami | owoce morza, laktoza, gluten
Pierogi z kaczką | gluten
sos kurkowy | grzyby, laktoza
Penne bezglutenowe z łososiem, oliwkami, kaparami i pelati | ryba, laktoza

DANIA RYBNE
Krewetki + tempura + sos imbirowy +szpinak + ryż | gluten, owoce morza, laktoza
Stek z łososia + sos curry + purée brokułowe + sałatka mista | ryby, laktoza
Dorsz + cykoria + topinambur +  marchew + sos pomarańczowy | ryby, cytrusy

DANIA MIĘSNE
Butter chicken + ryż + curry  + mizeria z warzyw | laktoza
Wieprzowina + purée z marchwi + warzywa z grilla | wieprzowina, gluten, laktoza
Policzki wołowe + purée z batatów + buraczki | wołowina, siarczyny
Stek wołowy + warzywa tempura + komosa + sos z gorczycą | wołowina, laktoza, gluten
Kaczka pieczona + pyzy + modra kapusta + gruszka + śliwka | drożdże, gluten, siarczyny

SAŁATY
Sałatka grecka | laktoza, siarczyny
Sałatka z selera naciowego z pestkami i mozzarellą | siarczyny, laktoza 

DESERY
Szarlotka bezglutenowa z lodami waniliowymi  | laktoza, jaja
Tiramisu | jaja, gluten, laktoza
Koktajl mango z kokosem | laktoza
Naleśniki bezglutenowe z serkiem, owocami, czekoladą | laktoza, jaja, brak glutenu z pszenicy
Naleśniki gryczane ze szpinakiem i kozim serem | laktoza
Naleśniki gryczane ze szpinakiem i łososiem wędzonym | ryby
Naleśniki gryczane ze szpinakiem i polędwicą wołową | wołowina

MENU DLA DZIECI
Krem pomidorowy z makaronem | gluten
Fileciki drobiowe z frytkami / purée i surówką z marchewki  | gluten



Dear Guests ,
Taking your health and safety into consideration we kindly request 
you to inform our sta� about your food-based allergies or intolerance. 
If you wish to find out more about the ingredients we use please feel 
free to ask any member of our sta�. 

FAST MENU
Yogurt wiht fruit | lactose, fruit / vegetables
Club sandwich | lactose
Ciabatta with mozzarella, pork or salmon | gluten, fish, sultifites
Ciabatta with beef | gluten
Chicken tortilla | gluten
Focaccia | eggs

SMOOTHIES
Fruit and vegetable smoothies | lactose
Protein shake | lactose, whey protein

SOUPS
Wild mushrooms soup with egg noodles | mushrooms, lactose, gluten
Parsnip cream | celery, lactose, walnuts

SALADS AND STARTERS
Greek salad | lactose, sultifites
Chicken Ceasar salad | eggs, lactose, gluten
BIO salmon salad | gluten, fish
Smoked trout on rocket salad with cherry tomatoes | fish 
Spinach with mushrooms | lactose, sultifites
Beef Carpaccio with fresh arugula | gluten, sultifites

PASTAS AND DUMPLINGS (PIEROGIES)
Dumplings stu�ed with duck | mushrooms, gluten, lactose, sulphites
Pappardelle with salmon | fish, gluten, lactose, sulphites
Gluten-free penne with fresh spinach | lactose

FISH MENU
Fresh mackerel on young spinach with Bulgur wheat| fish, gluten
Tenderloins of cod with carrot pappardelle | fish, gluten, lactose

MEAT MENU
Chicken breast pieces braised in red curry sauce| lactose
Pork schnitzel with fried potatoes | eggs, gluten
Policzki wołowe z purre z selera | celery, mushrooms
Red wine roasted duck polish – style | gluten, eggs, lactose, yeast

DESSERTS 
Chocolate brownies with ice-cream | gluten, lactose, eggs
BIO Tapioca trio | lactose, gluten
Homebaked hot pear pie | lactose, eggs
Gluten-free paneakes |lactose, eggs


