
Wstęp / Introduction

Stanisław August Poniatowski (1732-1798)
Mecenas nauki, sztuki i literatury oraz miłośnik sztuki kulinarnej. Organizator słynnych Obiadów 

Czwartkowych, w których uczestniczyły elity intelektualne i polityczne naszego kraju. 
Doprowadził do uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji – zwanej Konstytucją 3 Maja 1791. 

Był ostatnim królem Polski.

Stanisław August Poniatowski (1732-1798)
Patron of science, art and literature. Known as a refined culinary art enthusiast. The chief organizer of the famous 

“Thursday Dinners” in which participated well known intellectual and political elites.
He led to the first in Europe enactment of the Polish constitution - known as Constitution  

of 3’rd May 1791. He was the last king of Poland.

Menu Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 
Menu inspired by King Stanislaw August Poniatowski



Selekcja miodów pitnych / Mead selection

Miód pitny JADWIGA – to kompozycja miodu 
pszczelego i nektaru z dodatkiem owoców

maliny i dzikiej róży (4 cl)
“JADWIGA” mead - the composition of bee honey and 

bee nectar plus raspberries and wild rose fruit (4 cl)
18 PLN 

Miód pitny DOMINIKAŃSKI – niezwykle 
łagodny smak i intensywny miodowy aromat 

z dodatkiem specjalnego zestawu przypraw (4 cl)
„DOMINICAN” mead – gentle in taste but intense 

in honey aroma plus special set of spices (4 cl)
15 PLN

Miód pitny  BERNARDYŃSKI – w smaku jest 
winny i umiarkowanie słodki z dodatkiem soku 

z aronii i przypraw korzennych (4 cl)
„ST. BERNARD’S” mead – wine in taste  

and moderate in sweetness plus chokeberry juice 
 and spices (4 cl)

12 PLN

Miód pitny KORZENNY – najlżejszy typ miodu. 
O wyrazistym, wytrawnym i ostrym smaku, silnym 

aromacie (4 cl)
„SPICY” mead – lighter type of mead: with characteristic 

dry and hot taste and intense aroma (4 cl)
10 PLN

Zupa / Soup

Rosół z kuropatwy gotowany na kościach cielęcych 
podany z grzankami chlebowymi oraz natką 

pietruszki (250 g)
Partridge broth cooked on veal bones, served with 

bread croutons and parsley (250 g)
29 PLN 1, 9

Dania główne / Main Dishes

Królik duszony w czerwonym winie podany  
z pieczonymi ziemniakami oraz duszoną  

czerwoną kapustą (350 g)
Stewed in red rabbit served with baked potatoes

and stewed red cabbage (350 g) 
69 PLN 12 

Udziec barani duszony w winie czerwonym i occie 
słodowym podany z tłuczonymi ziemniakami 

oraz buraczkami (400 g)
Leg of lamb stewed in red wine and malt vinegar  

served with mashed potatoes and beetroots (400 g) 
75 PLN 1, 7, 9, 12

Duszony szczupak w sosie szarym podany 
z tłuczonymi ziemniakami oraz pieczoną 

młodą kapustką (350 g)
Stewed pike in gray sauce, served with mashed potatoes 

and roasted young cabbage (350 g)
79 PLN 1, 3, 4, 7, 12

Desery / Desserts

Melszpejz - jabłka zapiekane w lekkim cieście biszkoptowym z kruszonką (120 g)
Melszpejz – apples baked in light sponge pastry sprinkled with cake crumble (120 g)

14 PLN 1, 3, 7

Pascita – pączki na ciepło z nutą anyżu i cynamonu oraz z musem jabłkowym (120 g)
Pascita – hot Polish doughnuts with anise and cinnamon. Served with apple mousse (120 g)

14 PLN 1, 3, 7

Zawiera 1. gluten, 2. skorupiaki, 3. jaja, 4. ryby, 5. orzeszki ziemne, 
6. soję, 7. białko mleka i laktozę, 8. orzechy, 9. seler, 10. gorczycę,  
11. nasiona sezamu, 12. dwutlenek siarki, 13. łubin, 14. mięczaki.

Jeżeli mają Państwo specjalne restrykcje żywieniowe, alergię lub 
zalecenia medyczne prosimy o poinformowanie pracowników 
przyjmujących Państwa zamówienie w celu przekazania wszelkich uwag 
do Szefa Kuchni.

Contains 1. gluten, 2. shellfish, 3. eggs, 4. fish, 5. peanuts, 6. soya, 7. milk 
protein and lactose, 8. nuts, 9. celery, 10. charlock, 11. sesame seeds, 
12. sulphur dioxide, 13. lupin, 14. molluscs.

If you have dietary restriction, allergy or medical condition we 
strongly suggest You to contact our dedicated staff and Your questions  
or concerns be forwarded to our Executive Chef. 

Alergeny / Allergens


