
MENU



Z  prawdziwą przyjemnością oferujemy Państwu kuchnię,
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.
Wszystkie ciasta i desery to nasze własne wyroby od początku 
do końca wytwarzane w naszej kuchni.
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 dzielenia się swoją opinią i pomysłami.
Jesteśmy i gotujemy dla Państwa…”

Marcin Stelmaszyk
Nowy szef kuchni Hotelu Rodan ***



Ciabatta z wołowiną
Ciabatta with beef | Ciabatta mit Rindfleisch

19 pln

Tortilla z kurczakiem
Chicken tortilla | Tortilla mit Hähnchen

14 pln

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

Ciabatta mit Mozzarella, Schweinefleisch oder Lachs

Świeżo wypiekana bezglutenowa
FOCACCIA

z oliwą z oliwek  
Freshly baked, gluten free focaccia with olive oil 

Frisch gebackene gluten frei Focaccia mit olivenöl 
8 pln

mała | small | klein
8  pln

duża | big | groß
14 pln

tak w naszej karcie oznaczamy dania bezglutenowe



KOKTAJLE
SMOOTHIES  |  COCKTAILS

Orzeźwiające koktajle owocowo-warzywne
Refreshing fruit and vegetable smoothies

Erfrischende Obst - und Gemüse -  Cocktails
10 pln

Koktajl białkowy
Protein shake Protein - Coctail

9 pln 

ZUPY
SOUPS  |  SUPPEN

Borowikowa z domowymi kluseczkami i świeżą kolendrą
Wild mushroom soup with homemade egg noodles

and fresh coriander
Steinpilzsuppe mit hausgemachten Klößchen

und frischem Koriander
10 pln

Krem z pasternaku z chipsem z szynki dojrzewającej i 
pudrem z orzechów włoskich

Parsnip cream with chips of ripened ham and walnuts powder
Pastinakecreme mit Chips aus reifendem Schinken und Walnüsspulver

10 pln

Zupa dnia (poniedziałek - piątek)
Soup of the day (Monday-Friday)

Suppe des Tages (Montag- Freitag)
8 pln

tak w naszej karcie oznaczamy dania bezglutenowe



SAŁATKI I  PRZYSTAWKI
SALADS AND STARTERS |  SALATE UND VORSPEISEN

Sałatka grecka
Greek salad | Griechischer Salat

14 pln 

Sałatka z kurczakiem i sosem Cezar
Chicken Ceasar salad | Hähnchensalat und Caesar – Sauce

14 pln 

BIO Sałata z łososiem, melonem, kamutem,
suszonymi pomidorami,

serwowana z  balsamicznym sosem vinegrette 
Salmon salad with melon, Khorasan wheat, dried tomatoes, served 

with balsamico vinegrette
Lachssalat mit Melone, Khorassan Weizen, getrockneten Tomaten, 

serviert mit French Dressing
18 pln

Wędzony pstrąg na rukoli, z pomidorami koktajlowymi  
Smoked trout on rocket salad with cherry tomatoes

Geräucherte Forelle auf Rucolasalat mit Kirschtomaten
18 pln

Szpinak z borowikami, suszonymi pomidorami i płatkami 
parmezanu

Spinach with mushrooms, sun-dried tomatoes and parmesan
Spinat mit Pilzen, getrockneten Tomaten und Parmesan

24 pln

Carpaccio wołowe ze świeżą rukolą i oliwą truflową, 
podawane z gorącym pieczywem

Beef Carpaccio with fresh arugula and tru�e oil, 
served with hot bread 

Rindcarpaccio mit frischem Rucola und Trü�elöl, 
serviert mit warmem Brotz

22 pln

Doskonałym towarzystwem do tego dania bedą wina
Dom Diogo Padeiro Rose oraz Prosecco Brut Perla Bianca



PASTY I  PIEROGI
PASTAS AND DUMPLINGS (PIEROGIES)

NUDELN UND PIROGGEN

Pierogi z kaczką sosem kurkowym i żurawiną
Dumplings stu�ed with duck, served with chanterelle

sauce and cranberries
Maultaschen mit Entefüllung in Pfi�erling-Soße und Moosbeeren

24 pln

Papardelle z łososiem, oliwkami i suszonymi pomidorami
Pappardelle with salmon, olives and dried tomatoes

Pappardelle mit Lachs, Oliven und getrockneten Tomaten
20 pln

Penne bezglutenowe ze świeżym szpinakiem,
pietruszkowym pesto, pomidorami i oliwkami

Gluten-free penne
with fresh spinach, parsley pesto, tomatoes and olives

Gluten freie Penne
mit frischem Spinat, Petersilienpesto, Tomaten und Oliven

20 pln

Makaron bezglutenowy z warzywami i sosem na bazie 
świeżych pomidorów

Gluten-free pasta with vegetables and fresh tomatoes sauce
Glutenfreie Nudeln mit Gemüse und frischer Tomatensoße

20 pln

DANIA RYBNE
FISH MENU |  FISCH MENU

Świeża makrela na młodym szpinaku z kaszą bulgur BIO
Fresh mackerel on young spinach with Bulgur wheat
Frische Makrele auf jungem Spinat mit Bulgur-Weizen

30 pln
Rekomendujemy wino Petit Villebois Sauvignon Blanc 

Polędwica z dorsza na marchwiowym parpadelle,
z sosem pomarańczowym,

serwowana z palonym masłem z rozmarynem
Tenderloins of cod with carrot pappardelle, orange sauce, roasted 

butter with rosemary
Filet vom Kabeljau mit Karottenpappardelle, Orangensoße, gerösteter 

Butter mit Rosmarin
40 pln

Polecamy z winem In Situ Reserva Chardonnay

tak w naszej karcie oznaczamy dania bezglutenowe



Rekomendujemy z winem Camille Braun Gewurztraminer

Kaczka pieczona, z figami, modrą kapustą oraz domowymi 
pyzami na parze

Red wine roasted duck polish - style, on a bed of raisins and bacon, 
served with braised red cabbage,  grilled apples and Polish home-

made mini-dumplings
Ente auf altpolnische Art, mit Rotkohl gedünstet im Rotwein, mit Speck 

und Rosinen, gerösteten Äpfeln und hausgemachten Miniknödeln
48 pln

DANIA MIĘSNE
MEAT MENU |  FLEISCHMENU

Bitki z kurczęcia, duszone w sosie z czerwonego curry, 
podane z dzikim ryżem oraz pieczoną dynią i bakłażanem 
Chicken breast pieces braised in red curry sauce, served with wild rice 

and roasted pumpkin and aubergine
Hähnchenschnitzel gedünstet in roter Curry- Soße mit Wildreis

und gebratenem Kürbis und Aubergine
24 pln

Sznycel z polędwicy wieprzowej
ze smażonymi ziemniakami i sadzonym jajkiem

Pork schnitzel with fried potatoes and fried egg 
Schweinenschnitzel mit Bratkarto�eln und Spiegelei

 32 pln

Policzki wołowe z purre z selera, serwowane ze świeżą 
sałatą z marynowanymi   podgrzybkami

Beef cheeks with celery purre served with fresh salad with marinated 
mushrooms

Rindfleischbacken mit Selleriepüree serviert mit frischen Salat mit 
marinierten Maronenpilzen

35 pln

Rekomendujemy wino In Situ Reserva Cabernet Sauvignon

Rekomendujemy wino Lodali Barolo

Polecamy z winem Plan Du Dieu Domain
Martin Cotes du Rhone Village

Doskonałe z winem Tres Picos Borsao

Stek z polędwicy wołowej z kolorową komosą ryżową
i pieczonymi mini warzywami

Beef sirloin steak served with  colourful quinoa and mini vegetables
Rindfleischsteak mit bunter Quinoa und Minigemüse

59 pln  



Doskonałym towarzystwem przy deserach
bedzie wino Phannebecker Riesling Spatlese

DESERY
DESSERTS |  NACHSPEISEN

Prosto z naszej pracowni, chocolate brownies z lodami 
bananowymi na bazie jogurtu naturalnego 

Right from our patisserie – chocolate brownies with banana ice-cream 
made of natural yoghurt

Direkt aus unserer Patisserie – Schokoladen-Brownies mit Bananeneis 
aus natürlichem Joghurt

 15 pln

Naleśniki bezglutenowe z dwoma dodatkami do wyboru:  
dżemem własnego wyrobu, owocami sezonowymi, czeko-

ladą lub bitą śmietaną
Gluten-free pancakes with two additions to choose from: home made 

jam, seasonal fruit, chocolate or whipped cream
Gluten-freie Pfannkuchen mit zwei verschiedenen Zugaben

zur Auswahl: hausgemachte Marmelade, Saisonobst,
Schokolade oder Schlagsahne

8 pln

BIO Trio z tapioki z puree malinowym, mango i kiwi 
Tapioca trio with raspberry, mango and kiwi puree
Tapioka Trio mit Himbeerpüree, Mango und Kiwi

 15 pln

Bezglutenowa szarlotka gruszkowa własnego wypieku z lodami
Homebaked hot pear pie with ice cream

Warmer hausgemachter Birnenkuchen mit Eis
 10 pln

tak w naszej karcie oznaczamy dania bezglutenowe



KAWA
COFFEE |  KAFFE

Espresso
Espresso Doppio
Espresso Machiato 
Kawa Segafredo
Cappuccino
Cafe Latte 
Latte Machiato
Latte Smakowa
Cafe Latte z wybranym syropem
Wiedeńskie Cappuccino
espresso z dodatkiem bitej śmietany i lodów
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 sprawiają,
że czujecie się Państwo sprawni i zadowoleni
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

8 pln
12 pln
9 pln
8 pln

10 pln
10 pln
12 pln
12 pln

12 pln

15 pln

9 pln

9 pln

9 pln

9 pln

9 pln

9 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)

Acqua Panna (250ml / 750ml)

napoje gazowane (200ml / 500ml)

Lipton ice tea (500ml)

Gatorade (500ml)

Rockstar (250ml)

woda kolagenowa

kawa mrożona
z dodatkiem lodów i bitej śmietany

KOKTAJLE ALKOHOLOWE
COLD DRINKS  |  COLD DRINKS

5 pln

12 pln

8 pln

3 / 5 pln

5 / 10 pln

3 / 5 pln

5 pln

7 pln

7 pln

10 pln

12 pln

Dark Car

Whisky Sour
Johnie Walker Black, syrop cukrowy, sok z cytryny
Arctic Summer
gin w połączeniu z brandy  i gorzką lemoniadą

Daiquiri
biały rum z sokiem z limonki
El Dorado
tequila, w połączeniu z miodem i cytryną
Red Lips
połączenie koniaku i rumu, oraz zmiksowanych truskawek

porcja kawy z ekspresu, wódka Smirno�, likier Baileys

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

8 pln

15 pln

16 pln

16 pln

16 pln

18 pln

18 pln

18 pln

25 pln

Wimbledon
shot z połączenia tequili, likieru Passoa, oraz grenadyny
Margharita
Tequila, Cointreau, sok z limonki i sól



NAPOJE ZIMNE
COLD DRINKS |  COLD DRINKS

WÓDKA (40ml)
Absolut
Wyborowa
Smirno�
Żubrówka                

WHISKY (40ml)
Jack Daniel’s 
Ballantines
Chivas Regal
Jameson
Bushmills
Bushmills Black
Johnnie Walker Red    
Johnnie Walker Black    

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

11 pln
8 pln
9 pln
8 pln



NAPOJE ZIMNE
COLD DRINKS |  COLD DRINKS

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

LIKIERY  (40ml) /LIQUEURS
Kahlua      
Baileys  
Campari 

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

PIWO/ BEER
Carlsberg keg  (300 ml/500 ml) 
Carlsberg bezalkoholowy (330ml)
Lech Premium (500ml) 
Lech Pils (500ml)    
Tyskie ( 500ml)  
Pilsner Urquell (500ml)  
Żywiec (500ml) 
Karmi (400 ml)     
Grimbaher (400ml) 
                            

11 pln
10 pln

14 pln
12 pln
10 pln

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

12 pln

10 pln
12 pln
12 pln


