Witamy w restauracji Hotelu L egnickiego .
Chcemy zabrać Państwa w kulinarną podróż z tradycyjnymi
daniami kuchni polskiej z nutą kuchni prowansalskiej. Kuchnia
prowansalska uchodzi za jedna z najzdrowszych na świecie.
Bogatego, głębokiego i niepowtarzalnego smaku dodają jej
warzywa, obfitość aromatycznych ziół, świeże ryby oraz
soczyste owoce.
….

….

Przystawka - starter
Tatar wołowy,marynaty własnego wyrobu,żółtko,pieczywo -32,00 zł (1)
Tatar steak, homemade pickled vegetables, egg yolk, bread

Krewetki z patelni,czosnek,papryka,zielona pietruszka-27,00 zł (4)
Fried shrimps, garlic, peppers, green parsley

Carpaccio wołowe,rukola,parmezan,kapary -32,00 zł (2)
Beef carpaccio, arugula, parmesan, capers

Śledź,piklowana różowa cebulka,salsa ogórkowa-23,00 zł (4)
Herring, pickled pink onion, cucumber salsa

Marynowany burak,miód ,kozi ser,zilenina-19,00 zł (1)
Pickled beetroot, honey, goat cheese, salad

Grzyby z patelni na grzance,jajko,rukola -19,00 zł (1)
Fried mushrooms on a toast, egg, arugula

Deska serów z owocami-25,00 zł (2,1)
Cheeseboard with fruit

Zupa - soup
Drobiowe consomme z pielemieni-15.00 zł (1)
Chicken consommé with pielmieni (Russian dumplings)

Zupa chrzanowa,tost serowy-15,00 zł (1)
Horseradish soup, cheese toast

Zupa rybna bouillabaisse-17,00 zł (4,1)
Fish soup bouillabaisse

Staropolski żurek w chlebie-19,00 zł (1)
Old Polish sour rye soup served in a bread bowl

Dania mięsne - meat dish
Pierś z kurczaka supreme,rukola,sos pieczeniowy-28,00 zł (2,1)
Chicken breast, arugula, gravy

Schab po kowalsku z pieczarkami cebula i serem-28,00 zł (2,1)
Pork loin with mushrooms, onion and cheese

Pierś z kaczki,pieczone jabłko,buraki na ciepło-32,00 zł (2)
Duck breast, baked apple, hot beetroot

Polędwica wieprzowa z borowikami śmietanowym sosie,pieczona marchew-29,00 zł (1)
Roast pork sirloin with boletus, cream sauce and carrots

Polędwica wołowa,grzyby,pomidory,sos pieprzowy -29,00 zł (1)
Beef sirloin, mushrooms, tomatoes, peppercorn gravy

Dodatki - side dish
Mix sałat - 8,00 zł
Salad
Ziemniaki zapiekane - 8,00 zł
Roast potatoes
Kluski ślaskie - 8,00 zł
Silesian potato dumplings
Maślane purre - 8,00 zł
Pomme puree
Ziemniaki z boczkiem - 8,00 zł
Potatoes with bacon
Frytki - 8,00 zł
Fries
Kasza gryczana - 8,00 zł
Buckwheat
Pieczywo - 5,00 zł
Bread

Sałaty - salads
Sałata cesar z kurczakiem lub krewetkami-29,00 zł (4,1)
Caesar salad with chicken or shrimps

Sałata ze stekiem -35,00 zł (1)
Salad with steak

Sałata z kozim serem i warzywami-29,00 zł (1)
Salad with goat cheese and vegetables

Makarony - pasta
Tagliatelle z czosnkiem ,kurczakiem i rukolą/krewetki-29,00 zł (4,1)
Tagliatelle with garlic, chicken with arugula or shrimps

Penne z warzywami w sosie pomidorowym -25,00 zł (1)
Penne with vegetables and tomato sauce

Pierogi - dumplings
Pierogi z kaczka i buraczkami-22,00 zł (1)
Dumplings with duck and beetroot

Pierogi ruskie okraszone cebulka-17,00 zł (1)
Dumplings with potato and cottage cheese stuffing drizzled with onion

Zapiekane pierogi ze szpinakiem i parmezanem-17,00 zł (1)
Baked pierogi with spinach and parmesan

Ryby - fish
Łosoś z pieca w sosie chimichury zielone warzywa z jabłkiem-35,00 zł (4,1)
Baked salmon with chimmichurri sauce, green vegetables and apple

Sandacz z patelni,purre z kalafiora-35,00 zł (4,1)
Fried pike with cauliflower puree

Deser/dessert
Sałatka owocowa z adwokatem/ Bita śmietana - 15,00 zł
Fruit salad with Advocaat/ whipped cream

Owoce z gorącą czekoladą - 15,00 zł
Fruit with hot chocolate

Lody Waniliowe/Gorące maliny/Bita śmietana - 13,00 zł
Vanilla ice cream/hot raspberries/whipped cream

Szarlotka/Sos malinowy/Gałka lodów waniliowych - 15,00 zł
Apple pie/Raspberry sauce/a scoop of vanilla ice cream

Fondant czekoladowy - 16,00 zł
Chocolate fondant

Ciasto marchewkowe z sorbetem- 12,00 zł
Carrot cake with sorbet

Napoje - Beverages
Gorą ce napoje / hot breverages
Kawa biała/Czarna, Espresso -7 zł
White coffee/black coffee/ espresso

Cappuccino -10 zł
Latte -11 zł
Kawa z dodatkiem likieru (20 ml) - 14 zł
Coffee with liqueur

Kawa mrożona - 13 zł
Iced coffee

Herbata Richmond - 8 zł
Richmond tea

Czekolada na gorąco z rumem i bita śmietana - 17 zł
Hot chocolate with rum and whipped cream

Zimne napoje / cold breverages
Sok ze świeżych owoców lub warzyw - 13 zł
Fresh fruit or vegetable juice

Napoje - jabłko/porzeczka/pomarańcza/ pepsi (0,2l) - 6 zł
Drinks - apple juice/currant juice/orange juice/Pepsi

Woda niegazowana,gazowana (0,3l) - 5 ZŁ
Still/sparkling water

Woda gaz niegaz 0,7 l - 8 ZŁ
Still/sparkling water

Dzbanek wody z cytryną (1l) - 8 zł
A jug of water with lemon

Lemoniada cytrynowa - 12 zł
Lemonade

Koktajl truskawkowy - 14 zł
Strawberry smoothie

Kotajl ananasowo-truskawkowy - 14 zł
Pineapple-strawberry smoothie

Koktajl ogórkowo-jabłkowy z zieloną pietruszką (wegański) - 14 zł
Wegan smoothie with cucumber, apple and parsley

Piwa- Beers
Żywiec 0,5 - 9 zł
Lech Pils 0,5 - 9 zł
Pilsner Urquell - 11 zł
Lech bezalkoholowy (330 ml) - 8 zł
Alcohol-free

SPIS ALERGENÓW
1- gluten,białka mleka krowiego, gorczyca,sezam, jaja
2- orzechy ( ziemne, laskowe lub włoskie )
3- sezam
4- ryby

