OFERTA UROCZYSTYCH OBIADÓW*
EXCLUSIVE LUNCH OFFER*
*Oferta dostępna codziennie w godzinach 13:00-15:00
/ Offer available daily from 1pm until 3pm.

Szanowni Państwo,
Wierzynek jest najsłynniejszą polską restauracją, w której zgodnie z legendą w 1364 roku
Mikołaj Wierzynek podejmował europejskich monarchów zaproszonych przez króla Kazimierza
Wielkiego. To wyjątkowe i magiczne miejsce na Rynku Głównym w Krakowie, w którym niezwykła
atmosfera splata się z historią, tradycją i sztuką kulinarną. Zachwyca nie tylko pięknymi, historycznymi
wnętrzami, ale również wykwitną kuchnią oraz elegancką i profesjonalną obsługą.

Ladies and gentlemen,
Wierzynek is the most famous Polish restaurant, where according to a legend in 1364
Mikolaj Wierzynek became a host of a famous feast to which European monarchs were invited
by King Casimir the Great. Wierzynek is a unique and magical place on the Market Square in Krakow,
where unusual atmosphere combines with history, tradition and culinary arts. It impresses not only
with beautiful, historical interiors, but also with its unique traditional Polish cuisine and elegant
and professional service.
Prosimy o wybór jednego zestawu menu dla wszystkich gości.
Please choose one and the same menu for all the guests.

Serdecznie zapraszamy!
We hope that you will join us!

***
OBIAD W RESTAURACJI WIERZYNEK
LUNCH MENU

Menu I 140 zł/ os./ per person
Kompozycja sałat podana z grillowanym oscypkiem
marynowanym z jabłkiem i sosem żurawinowo-balsamicznym
Salad composition served with Polish smoked cheese “Oscypek”
grilled and marinated with apples and cranberry-balsamic sauce
*
Krem z zielonych szparagów podany z chipsami z bekonu
Cream of green asparagus soup served with bacon chips
*
Polędwiczki wieprzowe w sosie z leśnych grzybów
podane z kapustą zasmażoną i purée ziemniaczanym
Pork sirloins with wild mushroom sauce
served with fried cabbage and potato purée
*
Szarlotka na ciepło podana z lodami waniliowymi
Apple pie served warm with vanilla ice cream
***
Kawa, herbata
Tea or coffee
Woda mineralna
Mineral water

***
OBIAD W RESTAURACJI WIERZYNEK
LUNCH MENU

Menu II 150 zł/ os./ per person
Terrina chrzanowa z bukietem sałat i vinaigrette balsamicznym
Horseradish terrine served with mixed green salad and balsamic vinegar
*
Cappuccino grzybowe z pianką i posypką
Wild mushroom cappuccino with foam and crispy topping
*
Policzki wołowe podane na kremowym pęczaku z warzywami
Beef cheeks served with creamy pearl barley risotto and vegetables
*
Tradycyjny piernik śliwkowy
oblany gorzką czekoladą z sosem porzeczkowym
Traditional Polish plum gingerbread
glazed with dark chocolate served with red currant sauce
***
Kawa, herbata
Tea or coffee
Woda mineralna
Mineral water

***
OBIAD W RESTAURACJI WIERZYNEK
LUNCH MENU

Menu III 160 zł/ os./ per person
Torcik z koziego sera przekładany pieczoną papryką
i galaretką z czerwonego buraka
Goat cheese gateau layered with roasted pepper
served with beetroot jelly
*
Consommé z perliczki z kołdunami wołowymi
Guinea fowl consommé with beef dumplings „Kołduny”
*
Sandacz pieczony podany na szafranowym risotto
z bukietem warzyw gotowanych
Roasted sander served with saffron risotto and boiled vegetables
*
Mus z białej czekolady z nadzieniem malinowym
White chocolate mousse with raspberry filling
***
Kawa, herbata
Tea or coffee
Woda mineralna
Mineral water

Rynek Główny 16
Main Market Square 16
tel./phone: +48 12 424 96 24/25
e-mail: rezerwacja@wierzynek.com.pl
www.wierzynek.pl

