Witamy w Restauracji a'la carte
na pokładzie m/f SKANIA.
Pyszne i zdrowe dania są tak różnorodne jak różnorodny jest świat,
w którym żyjemy. Przyrządzane według najlepszych przepisów
i z nadzwyczajną dokładnością sprawią, że odkryjecie sekret
doskonałej kuchni.
Prosimy nie zapominać, że na dzieci czekają posiłki przygotowane
specjalnie dla nich.Wybierzcie więc swoje ulubione danie i …
ŻYCZYMY SMACZNEGO!

Welcome to the a'la carte
Restaurant on m/f SKANIA.
Our chef is oﬀering delicious and fresh dishes, varied and exciting
as the world we live in.The tasty food discloses the secrets of our
cuisine, namely – carefully selected ingredients, prepared with extraordinary
care and according to the best recipes.
Of course we also oﬀer appetizing dishes, especially suitable for children.
So now make your choices and ......
enjoy your meal.

Zupy / Soups
Pikantna Zupa Rybna z kluseczkami szpinakowymi
Spicy Fish Soup with spinach noodles

30 PLN / 75 SEK*

Zupa Borowikowa z pianką tymiankową
Boletus - Mushroom Soup with thyme foam

26 PLN / 65 SEK*

Zupa Gulaszowa
Goulash Soup

26 PLN / 65 SEK*

Przystawki / Appetizers
Plastry Grillowanej Polędwicy Wołowej
w bukiecie zielonych sałat z serem pleśniowym oraz salsą pomidorową

Sliced and Grilled Beef Tenderloin
in green salad bouquet with blue cheese and tomato salsa

47 PLN / 117 SEK*

Smażone Krewetki Królewskie
z kompozycją świeżych sałat i cytrusowym vinaigrette

Fried Royal Shrimps
with fresh salad mix & citrus vinaigrette

47 PLN / 117 SEK*

*Priser i SEK är ungefärliga, beräknade från PLN på dagskursen från POLENS NATIONALBANK.
*Ceny w SEK są cenami przybliżonymi, każdorazowo przeliczanymi z PLN po średnim dziennym kursie NBP.
*Prices in SEK are approximate, converted from PLN according to the daily average rate of the National Bank of Poland.

Dania główne / Main courses
Grillowany Filet „Mignon”
Stek z polędwicy wołowej, sos balsamiczny z zielonym pieprzem,
rӦsti ziemniaczano-cukiniowe, pieczony czosnek,
chrupiace warzywa z patelni

Fillet „Mignon”
beef tenderloin steak, balsamic sauce with green pepper,
potatoes- zucchini rӦsti, baked garlic,
pan-fried crispy vegetables

89 PLN / 222 SEK*

Wołowy Hamburger „Trakera”
z chrupiącym plastrem boczku wędzonego, prażoną cebulą
oraz z frytkami farmerskimi i sałatką ze świeżych warzyw

„Trucker” Beef Hamburger
with crispy bacon, onion , country fries and fresh vegetables salad

59 PLN / 147 SEK*

Stek „Manhattan”
stek z karkówki wieprzowej, masło czosnkowo-ziołowe, brokuły, frytki farmerskie

„Manhattan” Steak
pork neck steak, herb's garlic butter, broccoli, country fries

42 PLN / 105 SEK*

Pierś z Kurczaka z Grilla
zapiekana z serem cheddar z sosem paprykowym, grillowaną cukinią,
frytkami i gotowanymi brokułami

Grilled Chicken Fillet
roasted with cheddar cheese and red pepper sauce,
grilled zucchini, French fries, broccoli

45 PLN / 112 SEK*

Pieczony Filet z Halibuta
z sosem z szyjek rakowych z zapiekanym ziemniakiem i świeżymi warzywami

Roasted Fillet of Halibut
in a crawfish sauce with baked potato and fresh vegetables

62 PLN / 155 SEK*

Grilowany Łosoś Jurajski (z ekologicznej hodowli)
z salsą z mango, avocado i pieczonej papryki, puree z kalaﬁora, szpinak, gnocchi z pesto bazyliowym

Grilled Jurassic Salmon (from organic farm)
with mango, avocado and baked peppers salsa, cauliﬂower puree,
spinach, gnocchi with basil pesto

65 PLN / 162 SEK*

*Priser i SEK är ungefärliga, beräknade från PLN på dagskursen från POLENS NATIONALBANK.
*Ceny w SEK są cenami przybliżonymi, każdorazowo przeliczanymi z PLN po średnim dziennym kursie NBP.
*Prices in SEK are approximate, converted from PLN according to the daily average rate of the National Bank of Poland.

DANIE WEGETARIAŃSKIE | VEGETARIAN DISH

Tagliatelle
szpinakowe pesto, papryczka pepperoni, kurki ze słonecznikiem, cukinia i grillowany karczoch

Tagliatelle
with spinach pesto, pepperoni, chanterelles with sunﬂower seeds,
zucchini and grilled artichoke

39 PLN / 97 SEK*

Pieczony Bakłażan z Warzywnym Ratatouille
sos pomidorowo-paprykowy, rosti z ziemniaków i cukini, pomidorki koktailowe, rukola, ser Bursztyn,
pesto bazyliowe

Baked Eggplant with Vegetable Ratatouille
tomato-paprika sauce, potatoes- zucchini rӦsti, cherry tomatoes,
arugula, polisch cheese ”Bursztyn”, basil pesto

39 PLN / 97 SEK*

Wegetariański Burger z Ciecierzycy
Pomidor, ogórek, czerwona cebula, salsa mango, rukola, majonez, ser chedar,
frytki farmerskie i sałatka ze świerzych warzyw.

Vegetarian Chickpeas Burger
Tomato, cucumber, red onion, mango salsa, arugula, mayonnaise,
chedar cheese, country fries and fresh vegetables salad.

42 PLN / 105 SEK*

Desery / Desserts
Jabłecznik na Ciepło z lodami waniliowymi
Hot Apple Pie with vanilla ice cream

21 PLN / 52 SEK*

Sernik „Ricotta” z aromatycznym sosem kawowym i lodami waniliowymi
“Ricotta” Cheese Cake with aromatic coﬀee sauce and vanilla ice cream

21 PLN / 52 SEK*

Krem Bruleé z domowym sorbetem malinowym i salsą z kiwi
Crème Bruleè with homemade raspberry sorbet and kiwi salsa

25 PLN / 62 SEK*

*Priser i SEK är ungefärliga, beräknade från PLN på dagskursen från POLENS NATIONALBANK.
*Ceny w SEK są cenami przybliżonymi, każdorazowo przeliczanymi z PLN po średnim dziennym kursie NBP.
*Prices in SEK are approximate, converted from PLN according to the daily average rate of the National Bank of Poland.

Dania dziecięce / Kid’s menu
polecane dla dzieci do 15 roku życia

Zupy / Soups
Rosół z Kurczaka
Chicken Consomme

12 PLN / 30 SEK*

Dania główne / Main courses
Sindbad Żeglarz paluszki z kurczaka, frytki, warzywa
Sindbad Sailor chicken ﬁngers, french fries, vegetables

25 PLN / 62 SEK*

Mały Wiking paluszki rybne, ziemniaki gotowane, warzywa
Little Viking ﬁsh sticks, boiled potatoes, vegetables

25 PLN / 62 SEK*

Mały Pirat burger drobiowy z serem chedar, frytki, sałata, pomidor, ogórek
Little Pirat chickenburger with chedar cheese, french fries, letuce,
tomato, cucumber.

25 PLN / 62 SEK*

Deser / Dessert
Puchar Frutino
Deser lodowy o oryginalnie połączonych smakach świeżych owoców z dodatkiem bitej śmietany

Frutino
Ice cream dessert of originally joint tastes of fresh fruits
and addition of whipped cream

19 PLN / 47 SEK*

*Priser i SEK är ungefärliga, beräknade från PLN på dagskursen från POLENS NATIONALBANK.
*Ceny w SEK są cenami przybliżonymi, każdorazowo przeliczanymi z PLN po średnim dziennym kursie NBP.
*Prices in SEK are approximate, converted from PLN according to the daily average rate of the National Bank of Poland.

