PRZYSTAWKI APPETIZERS
Tatar ze śledzia z pumperniklem i kiszonkami
Herring tartare on wholemeal bread & pickles
Befsztyk tatarski
Beaf tartare
Krewetki z musem mango oraz pomidorkami cherry, serwowane z grzanką
Shrimps with mango mousse & cherry tomatoes, served with herb toast

SAŁATKI SALADS
Sałatka Cezar z grillowanym kurczakiem i sosem cezar
Caesar salad with grilled chicken & Caesar sauce
Sałatka z kozim serem, orzechami i suszoną żurawiną
Salad with goat cheese, nuts & dried cranberries

MAKARONY
PASTA
(sobota, niedziela od godz. 16:00 / from Saturday to Sunday served after 4:00 pm)
Czarne Tagliatelle z krewetkami,
czosnkiem, papryczkami chili, pomidorkami cherry, oliwą oraz pietruszką
Black Tagliatelle with shrimps
made on olive oil with garlic, chili, cheery tomatoes & parsley
Makaron Penne z kurczakiem,
brokułami i suszonymi pomidorami w sosie śmietanowo - serowym
Penne pasta with chicken,
broccoli & dried tomatoes in a cream & cheese sauce
OCEŃ NAS NA / RATE US ON

ZUPY SOUPS
Zupa dnia
Soup of the day
Barszcz czerwony na wędzonce z uszkami
Smoked borsch with small dumplings
Żurek w chlebie z kiełbasą i jajkiem
Old Polish style sour rye soup served in a bowl
made of bread with sausage & egg
Staropolski Żurek z kiełbasą i jajkiem
Old Polish style sour rye soup served with sausage & egg
Zupa grzybowa z łazankami
Mushroom soup with small flat noodles
Zupa grzybowa w czarce chlebowej
Mushroom soup served in a bowl made of bread
OCEŃ NAS NA / RATE US ON

COŚ NA ZĄB QUICK MENU
BURGER SET z frytkami / with french fries
JagBurger Wegetariański
Vegetarian burger

Cheesse & bacon burger
Cheesse & bacon burger

Burger klasyczny
Classic burger

KOZA burger
KOZA burger

Burger TEX (kurczak)
TEX burger (chicken)

BURGER SOLO

Soczyste mięso, 100% wołowina, jest średnio wysmażone.
Jeżeli życzą sobie Państwo inny stopień wysmażenia prosimy o poinformowanie obsługi.
100 % fresh beef are hot & juicy. The meat cooked to medium.
If you wish that we cook the meat to a different degree, please inform us.

JagBurger Wegetariański
Vegetarian burger

Cheesse & bacon burger
Cheesse & bacon burger

Burger klasyczny
Classic burger

Koza burger
“Koza” burger

Burger TEX (kurczak)
TEX burger (chicken)

(od godz. 16:00 / served after 4:00 pm)

MINI PIZZA - 3 SZT. serowa, z warzywami, mięsna
3 MINI PIZZAS cheese, with vegetables, meat
Dodatek warzywny, extras: vegetables
Dodatek mięsny, extras: meat
Frytki klasyczne - duża porcja
Classic french fries XL
Frytki z batatów
Sweet potato fries

Sosy: ketchup, majonez
Sauces: ketchup, mayonnaise
Autorskie: czosnkowy, curry,
paprykowy, ogórkowy, barbecue
Homemade: garlic, curry, paprika, cucumber, BBQ

OCEŃ NAS NA / RATE US ON

SPECJAŁY WARZELNIANE

SPECJAŁY WARZELNIANE

KRÓLEWSKIE KACZKI

CESARSKIE ŻEBERKA

WARZELNIA’S SPECIALTY

KACZKA PO WIELICKU
z sosem grzybowym, kopytkami i sałatką z buraczków
DUCK WITH MUSHROOM SAUCE
with polish gnocchi & beetroot salad
KACZKA PO POLSKU
z gruszką, pieczonym jabłkiem, kopytkami
DUCK
with pear, baked apple, polish gnocchi
KACZKA SARMATY
z sosem żurawinowym, ziemniaczkami opiekanymi i surówką
SARMAT DUCK
with cranberry sauce, roasted potatoes and salad
LUZOWANA KACZKA ROZALII
z pianką z dzikiej róży
LOOSE ROSE DUCK
with wild rose foam
KACZKA PO KRAKOWSKU
dla 2 - 3 osób z dodatkami
THE WHOLE DUCK
for 2 - 3 people with adds
OCEŃ NAS NA / RATE US ON

WARZELNIA’S SPECIALTY

ŻEBERKA W SOSIE SŁODKO – OSTRYM
RIBS WITH SWEET-SPICY SAUCE
ŻEBERKA Z PIECZONYM CZOSNKIEM
RIBS WITH BAKED GARLIC
PŁONĄCE ŻEBERKA W SOSIE BARBECUE
FIRE RIBS IN BARBECUE SAUCE
ŻEBERKA W SOSIE Z CHRZANEM I MUSZTARDĄ
RIBS IN SAUCE WITH HORSERADISH AND MUSTARD
ŻEBERKA Z SOSEM STAROPOLSKIM
I NAPITKIEM CHMIELOWYM
RIBS WITH POLISH HONEY AND POLISH BEER

PLACKI ZIEMNIACZANE OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU
CRISPY POTATO PANCAKES FROM MONDAY TO THURSDAY
z wegańskim sosem / vegan sauce
z gulaszem / with goulash
PIECZONY PSTRĄG KRUSZAKA DŁUŻSZY CZAS OCZEKIWANIA - OK. 30 MIN
na spaghetti warzywnym
KRUSZAKA’S BAKED TROUT
on vegetable spaghetti
OCEŃ NAS NA / RATE US ON

MENU DZIECIĘCE
JUST FOR KIDS MENU
Zupa dnia
Soup of the day
Chrupiące polędwiczki drobiowe
z kremowym puree ziemniaczanym i mizerią
Crispy chicken tenderloin
mashed potatoes & cucumber salad
Paluszki rybne serwowane z frytkami
/ puree ziemniaczanym oraz surówką
Fish mini finges served with french fries
/ mashed potato & vegetable salad
Pierożki ruskie 5 szt.
Dumplings with cottage cheese, potatoes & onion 5 pcs
Kopytka na słodko
Polish gnocchi - sweet
Naleśnik na słodko
Sweet pancake
Lody owocowe w wafelku - 3 gałki do wyboru
śmietankowe/czekoladowe/truskawkowe/waniliowe
Ice cream - Choice of 3 scoops
cream/chocolate/strawberry/vanilla

W przypadku zamówienia dania przez osobę dorosłą doliczamy
100% do ceny dania.
Każda wymiana dodatków podwyższa cenę dania o 5zł.
In case of order the dish by an adult, we add 100 %
to the price of the dish.
Each replacement of additions increases the price
of the dish by 5 PLN.

PIEROGI DUMPLINGS
Z serem na słodko
With sweet cottage cheese
Ruskie
With cottage cheese, potatoes & onion
Z mięsem
With meat
Z kapustą i grzybami
With cabbage & mushrooms
Z gęsiną
With goose
Ze szpinakiem
With spinach
Z jagnięciną
With lamb
Z baraniną
With mutton
Pikantne drobiowe z warzywami - smażone
Spicy chicken dumplings with vegetables - fried
Wegetariańskie
Vegetarian
Kopytka na słodko
Polish gnocchi - sweet
Kopytka chipsem z bekonu i grzybami
Polish gnocchi with bacon & mushrooms
OCEŃ NAS NA / RATE US ON

ORGANIZACJA

IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH

Pięknie urządzone, przestronne, gustowne, klimatyzowane i stylowo oświetlone wnętrze tworzy idealną
atmosferę do uroczystości rodzinnych w Restauracji Warzelnia Smaków.

Chętnie zorganizujemy dla naszych Gości wszelakiego rodzaju przyjęcia okolicznościowe, takie jak: chrzciny,
komunie, wesela, stypy, wieczory kawalerskie lub panieńskie itp. Zapraszamy także do rezerwacji stołów przy
okazji: urodzin, imienin, jubileuszy, rocznic, spotkań wigilijnych itp. Ponadto bardzo mile widziane są w Naszej
Restauracji grupy turystyczne, możemy przygotować niezapomniane biesiadowanie z folklorem w tle.

Razem zaplanujemy imprezę, ustalimy indywidualne menu oraz doradzimy tak, abyście mogli Państwo na
długo wspominać chwile spędzone w naszej Restauracji Warzelni Smaków. Służymy radą i doświadczeniem,
aby Państwa spotkanie było niezapomniane i wyjątkowe. W sprawach rezerwacji terminów imprez okolicznościowych oraz wszelkich pytań i wątpliwości służymy pomocą.

DESERY DESSERTS
3 mini babeczki
Cupcakes 3 pcs.
Szarlotka z lodami
Hot apple pie with ice cream
Sernik domowy
Homemade cheese cake

The beautifully arranged, spacious, tasteful, airconditioned and stylishly lighted interior shall create a
perfect ambience for any family celebrations at the Warzelnia Smaków Restaurant.

We will be happy to organize any kind of events for our Customers, such as celebrating  christening, first
communion, wedding, wake, stag parties or bachelorette parties, and the like. We also invite you to book tables for birthdays, namedays, anniversaries, Christmas Eve meetings, etc. Additionally, any groups of tourists
are welcome at both our Restaurant. We will be able to organize unforgettable feasts with folklore elements
in the background.

Ciasto Dnia
Cake of the Day
Nalesniki na słodko
Sweet pancakes
Lody
Ice Cream
3 gałki do wyboru: śmietankowe, czekoladowe, truskawkowe, waniliowe
Choice of 3 scoops: cream, chocolate, strawberry, vanilla
OCEŃ NAS NA / RATE US ON

We will plan the event together, create an individual menu and provide you with advice so that you will
long remember the moments spent at our Warzelnia Smaków. We offer you our advice and experience to
make your meeting unforgettable and exceptional. If you wish to book dates for your meetings and if you
have any queries, we offer you our assistance.

Zachęcamy do kontaktu pod nr tel. +48 578 900 056
lub na adres: restauracja@warzelniasmakow.pl
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WARZELNIA SMAKÓW
Nasza Restauracja położona jest w sąsiedztwie szybu imienia Mikołaja Daniłowicza, zarządcy
Kopalni.
Pierwsze odkryte ślady warzelnictwa w Wieliczce pochodzą z IX w. Powstawały wtedy pierwsze
warzelnie soli, czerpiące solankę ze źródeł.
W sercu tej zabytkowej Wieliczki w  dworku z XVIII wieku, z pięknym tarasem i zabytkowym
piecem stworzyliśmy miejsce, w którym kosztować można autentycznej kuchni polskiej
w pięknych wnętrzach i w przyjaznej atmosferze. To tutaj właśnie w naszej kuchni z wielką pasją
przygotowywane są potrawy dla naszych Gości.
Nasi managerowie, kelnerzy i barmani, dbają zaś w szczególny sposób o komfort naszych
Szanownych Gości. Poprzez wystrój, aranżację świateł oraz dobór muzyki jesteśmy w stanie
stworzyć wyjątkowy klimat, odpowiedni zarówno na romantyczną kolację jak i klubową zabawę
podczas cyklicznych eventów.
Warzelnia Smaków to miejsce wyjątkowe pod wieloma względami: wspaniałe widoki na Szyb
Daniłowicza, przytulne eleganckie i przyjazne wnętrza, wyśmienity serwis, doskonałe koktajle
i  w końcu świetna kuchnia, bo to ona jest główną wartością, nad którą pracujemy każdego dnia.

