


ORGANIZACJA 
IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH

 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 ta-
bles 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.  

 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

	 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	okoliczno-
ściowych	oraz	wszelkich	pytań	i	wątpliwości	służymy	pomocą.



OCEŃ NAS NA /  RATE US ON

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 

Kresowe    
with liver & buckwheat

Z jagnięciną 
With lamb

Pikantne drobiowe z warzywami - smażone 5 szt./5 pcs. 
Spicy chicken dumplings with vegetables - fried  10 szt./10 pcs. 

Wegetariańskie - smażone  5 szt./5 pcs.  
Vegetarian - fried 10 szt./10 pcs. 

ZUPA DNIA 
Soup of the day 

DANIE DNIA  
Dish of the day

DESER DNIA  
Dessert of the day

OCEŃ NAS NA /  RATE US ON

SAŁATKI SALADS

SAŁATKA z kozim serem i burakiem  
SALAD with goat cheese and beetroot

SAŁATKA z grillowanym kurczakiem i parmezanem 
SALAD with grilled chicken and Parmesan cheese

SAŁATKA z wędzonym łososiem  
SALAD With Smoked Salmon

SAŁATKA z panierowanym serem camembert 
Salad with breaded camembert cheese



OCEŃ NAS NA /  RATE US ON OCEŃ NAS NA /  RATE US ON

SPECJAŁY WARZELNIANE
WARZELNIA’S SPECIALTY 

SPECJAŁY WARZELNIANE
WARZELNIA’S SPECIALTY 

KRÓLEWSKIE 
KACZKI

SZLACHECKIE PERLICZKI

CESARSKIE
ŻEBERKA
DUŻA PORCJA

KACZKA PO WIELICKU     
z sosem grzybowym, kopytkami i sałatką
DUCK WITH MUSHROOM SAUCE 
with polish gnocchi & salad

KACZKA PO POLSKU z pieczonym jabłkiem, kopytkami  
DUCK with baked apple, polish gnocchi

KACZKA SARMATY   
z sosem żurawinowym, ziemniaczkami opiekanymi i surówką
SARMAT DUCK 
with cranberry sauce, roasted potatoes and salad  

KACZKA PO KRAKOWSKU dla 2 - 3 osób z dodatkami 
THE WHOLE DUCK for 2 - 3 people with adds 

ŻEBERKA W SOSIE SŁODKO – OSTRYM   
RIBS WITH SWEET-SPICY SAUCE 

ŻEBERKA W SOSIE BARBECUE  
RIBS IN BARBECUE SAUCE 

ŻEBERKA W SOSIE Z CHRZANEM I MUSZTARDĄ       
RIBS IN SAUCE WITH HORSERADISH AND MUSTARD

ZAPIEKANY KURCZAK SZAFARZA    
z grillowanymi szparagami i serem
SZAFARZ’S - ROASTED CHICKEN  
with grilled asparagus and cheese

KOTLET DE’ VOLAILLE   
z frytkami i surówką
CUTLET DE ’VOLAILLE 
with fries and salad 

KOTLET NACZELNIKA ERAZMA  
serwowany z jajkiem sadzonym, ziemniakami i kapustą zasmażaną 
BREADED PORK CHOP 
served with egg, potatoes and fried cabbage

PIECZONY PSTRĄG KRUSZAKA DŁUŻSZY CZAS OCZEKIWANIA - OK. 30 MIN 
z masełkiem, frytkami klasycznymi lub frytkami z batatów  
KRUSZAKA’S BAKED TROUT
with butter, classic fries or sweet potato fries

PIECZONA PERLICZKA Z SOLANKI, na sianku porowym  
w sosie maślano-winnym, podawana z puree z zielonego groszku
BAKED GUINEA FOWL FROM BRINE
on leek hay with butter and wine sauce, served with green peas puree

PIECZONA PERLICZKA Z SOLANKI,      
faszerowana jabłkiem i tymiankiem, z sosem z czarnej porzeczki  
i marynowaną dynią w miodzie i pomarańczy
BAKED GUINEA FOWL FROM BRINE, STUFFED  
with apple and thyme, with blackcurrant sauce and marinade pumpkin with 
honey and orange







Tarta owocowa  
Fruit tart

Tarta z mascarpone i konfiturą  
Mascarpone tart with homemade jam

Beza z musem mango i owocami   
Meringue with mango mousse and fruits

Szarlotka z lodami  
Hot apple pie with ice cream

Domowy sernik ze słonym karmelem  
Homemade cheesecake with salty caramel

Deser dnia  
Dessert of the day  

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

DESERY DESSERTS


