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MENU DLA DZIECI
zamówienie bezpośrednio u kelnera 

>>  Rosół z makaronem
>>  Chrupiące polędwiczki drobiowe z frytkami i marchewką
>>  Soki owocowe, woda

PRZYSTAWKI I SAŁATKI
>>  Carpaccio z buraka z serem kozim, gruszką karmelizowaną i orzeszkami 
>>  Wędliny i kiełbasy polskie 
>>  Tartinki na słonych krakersach
>>  Słone ptysie z musem wątróbkowym
>>  Sałatka Cezar
>>  Sałatka Caprese z pesto bazyliowym
>>  Sałatka nicejska

ZUPY
>>  Bulion z kołdunami
>>  Krem borowikowy 

DANIA GORĄCE
>>  Filet z kurczaka faszerowany szpinakiem zapieczony pod sosem  

śmietanowo-serowym
>>  Maczanka po krakowsku pieczona z duszonymi korzennymi warzywami
>>  Schab wolno pieczony w sosie myśliwskim
>>  Konfitowane kacze udko z sosem pomarańczowo-rozmarynowym
>>  Żeberka BBQ
>>  Golonko po staropolsku w kiszonej kapuście
>>  Koperta wieprzowa nadziewana szynką i serem duszona z sosem 

musztarodowo-ogórkowym
>>  Wołowe tradycyjne zrazy w sosie własnym

BRUNCH BUFFET 
ZA OSOBĘ DOROSŁĄ I DZIECI OD LAT 12 

KIDS BRUNCH 
DZIECI 4 – 12 LAT 
DZIECI DO 4 LAT – GRATIS

GODZINY BRUNCHU: 12:00 - 18:00
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DODATKI I SURÓWKI
>>  Kluski śląskie
>>  Ziemniaki

>>  Buraczki czerwone
>>  Kapusta czerwona
>>  Marchewka z jabłkiem
>>  Coleslaw 
>>  Mizeria

DANIA WEGETARIAŃSKIE 
>>  Gołąbki wegetariańskie z sosem warzywnym
>>  Kotleciki z ciecierzycy w sosie 
 z pieczonej papryki

DESERY
>>  Ciasta koktajlowe
>>  Babeczki owocowe
>>  Galaretki z owocami

BRUNCH OPEN BAR 
DLA OSÓB DOROSŁYCH

>>  Wino białe
>>  Wino czerwone
>>  Piwo z beczki 
>>  Soki owocowe
>>  Coca-cola, Fanta, Sprite (podawane na życzenie Gości)
>>  Woda gazowana i niegazowana
>>  Kawa
>>  Herbata

Spożycie powyższego open baru jest nielimitowane w trakcie trwania brunchu, od 12:00 do 18:00. 
Każda dodatkowa godzina to koszt 30 zł za każdą osobę, doliczana do końcowego rachunku. 

Dania bufetowe, napoje i alkohole z zakresu pakietu brunchowego oferowane sa jedynie stacjonarnie. 
Opcja „na wynos” nie jest dostępna.



ul. Daniłowicza 13
32-020 Wieliczka

tel. +48 578 900 056 
restauracja@warzelniasmakow.pl

www.warzelniasmakow.pl
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