
Adres:
ul. St. Kostki Potockiego 27, 02-952 Warszawa
Kontakt:
telefon: +48 22 842 18 52
kontakt@restauracjawilanow.com

Dane firmowe:
WILANÓW sp. z o.o.
REGON: 012017787
NIP: 5210125070
KRS: 0000185648

Cena brutto 
wraz z podatkiem VAT.

Restauracja Wilanów
Oferta Pałacowa

Powitanie; chlebem i solą we voyer restauracji lub na tarasie w ogrodzie
Wino musujące – na toast dla gości

Przystawka 
Świeże płaty łososia marynowanego 

z zielonym pieprzem

Zupa   
Krem z borowików

Sałatki
Sałatka hawajska / z kurczaka
Sałatka pekińska – pikantna z wołowiną 
Pomidory z mozzarellą i świeżą bazylią

 Dodatki
Masło, pieczywo / w trzech rodzajach / 
Sosy; tatarski, chrzanowy, cumberland

MENU
Serwowany obiad zasiadany / sala Warszawska /

Danie gorące
Polędwiczki wieprzowe w sosie holenderskim
/Kluseczki polskie, jarzyny gotowane; marchewka 
i zielona fasolka szparagowa/ 

Deser
Puchar lodów z owocami

Półmiski na stole

Półmisek rybny 
Karp po żydowsku

Sandacz faszerowany Specjał
Roladki z ryby sola

Pstrąg wędzony
½ jajka z korkiem anchois

Półmisek mięs
Schab po warszawsku

Indyk w maladze
Kaczka faszerowana 

Rolada cielęca
Pasztet domowy

185 
zł/os
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Danie gorące 
OK. GODZ. 22.00

Eskalopki z indyka 
 ( indyk zapiekany z sosem mozzarella i grillowanym 

pomidorem, cukinią, frytki ) 
Po oczepinach 
OK. GODZ. 24.30

Tort śmietanowy piętrowy

Danie gorąca kokilkoowe
OK. GODZ. 2.00

Beef  Strogonof

Gorąca kokilka
OK. GODZ. 3.30
Barszcz czerwony z pasztecikiem 

Napoje zimne
Soki owocowe; pomarańcz, jabłko / 0,5 l /osoba 
Woda mineralna 

Bufet polski / Zaścianek /

Jesiotr wędzony podany w całości
Sum faszerowany

Szynka z nogą
Indyk pieczony podany na postumencie chlebowym z 

owocami
Prosiak faszerowany w całości

Deska wędlin polskich;
salceson, karkówka pieczona ze śliwką, boczek pieczony, 

kiełbasa biała, kaszanka
Nóżki w galarecie

Śledź na sposób chłopski
Smalec domowy z jabłuszkiem  i skwarkami

Deska serów polskich; ser biały z kminkiem, oscypek 
wędzony, bryndza

Sałatki
Sałatka jarzynowa
Sałatka z fasoli Jaś z sosem vinigret i szczypiorkiem
Sałatka ze świeżego szpinaku z grillowanym bekonem
Sałatka z buraków

Dodatki
masło, pieczywo
Sosy; żurawinowy, chrzanowy, tatarski 
Marynaty; grzybki, korniszony, śliwka w occie

Dania gorące wydawane z podgrzewaczy
Pierogi ruskie
Pierogi z kapustą i grzybami

185 
zł/os
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Sałatki
Sałatka jarzynowa

Sałatka z fasoli Jaś z sosem vinigret i szczypiorkiem
Sałatka ze świeżego szpinaku z grillowanym bekonem

Sałatka z buraków

Dodatki; 
masło, pieczywo

Sosy; żurawinowy, chrzanowy, tatarski 
Marynaty; grzybki, korniszony, śliwka w occie

Dania gorące wydawane z podgrzewaczy 
Pierogi ruskie

Pierogi z kapustą i grzybami

Słodki bufet
Galanteria cukiernicza; szarlotka, sernik, makowiec, 
eklerka 
Patery owoców krojonych południowych

Napoje gorące
Kawa / herbata 

185 
zł/os


