
Wszystkie składniki które używamy do naszej karty są starannie i dokładnie 
wyselekcjonowane przez Szefa Kuchni Sylwestra Lisa. 

Sam osobiście poszukuje najlepszych producentów, rolników i dostawców głównie 
z Podhala i Małopolski, ale także z innych regionów naszego kraju. 
Pieczołowicie pielęgnuje tradycję kulinarną Podhala wzbogacając ją

 o najnowocześniejsze techniki gotowania. 
To wszystko powoduje, że w menu restauracji „Góralska Tradycja” możemy znaleźć najlepsze 

Podhalańskie i Polskie specjały podane w najlepszym stylu.

All ingredients used in our menu are carefully selected 
by the Chef Sylwester Lis. 

He personally looks for the finest producers, farmers and suppliers mainly from 
the Podhale and Małopolski region, 

but also from other regions of our country. 
Chef Lis carefully nurtures the culinary traditions of Podhale,

 enriching them with the latest cooking techniques.
 This means that in Góralska Tradycja’s Menu we can find the top Podhale and Polish 

specialties served in the finest style.



Placek Moskol, trufle z bryndzy, mus z czosnku
Moskol potato pancake, Highlander bryndza sheep cheese truffle, 
garlic mousse

Oscypek grillowany, puree z oscypka, konfitura z rabarbaru 
i żurawiny
Grilled Highlander oscypek sheep cheese, oscypek puree, rhubarb 
and cranberry jam

Jesiotr palony, blin razowy, kawior „Antonius” 
Flamed sturgeon, wholemeal blin, "Antonius" caviar

Jesiotr palony, blin razowy
Flamed sturgeon, wholemeal blin

Tatar wołowy, konfitowana słonina, sos Bearnaise na pędach sosny
Beef tartare, cured bacon, Bearnaise sauce on pine shoots

Przystawki / Starters

Zupy / Soups

Bulion z kaczki i wołowiny, szponder piklowany w szpiku, 
makaron domowy 
Duck and beef broth, beef brisket pickled in marrow, home-made noodles

Barszcz czerwony, Carpaccio z buraków marynowanych, 
mini krokiety 
Red borscht, marinated beetroot carpaccio, mini croquettes

Flaki wołowe, bagietka czosnkowa
Beef tripe, garlic baguette

Zupa z bryndzy z zyntycą, cygaro z ciasta filo
Highlander bryndza sheep cheese soup with "zyntyca"
(sheep milk), filo pastry cigar

20.00 pln

A 10% gratuity will be added to parties of 6 or more
10% serwisu kelnerskiego zostanie doliczone do rachunku dla grup powyżej 5 osób

23.00 pln

28.00 pln

59.00 pln

29.00 pln

45.00 pln

17.00 pln

25.00 pln

19.00 pln



Sałatki / Salads

Placki „Zbójeckie”, gulasz z dzika, ser „Stary Giewont”
"Zbójeckie" potato pancakes, wild boar stew, "Stary Giewont" cheese

Pierogi z jagnięciną, puree z topinambura kiszonego, 
pomidor koktajlowy palony 
Pierogi dumplings with lamb, pickled Jerusalem artichoke puree, 
roasted tomato cocktail

Pstrąg filetowany, mus z kopru włoskiego, delicje z cieciorki
Trout fillet, fennel mousse, chickpea cake

Kaczka po staropolsku, knedle z truskawkami, 
mus z jabłek i rabarbaru 
Old Polish style duck, dumplings with strawberries, apple 
and rhubarb mousse

Policzki cielęce, „Kaszotto” ze smardzami, majonez z Rukoli
Veal cheeks, "Kaszotto" with morel mushrooms, Rocket mayonnaise

Schab jagnięcy, czarna soczewica, suflet z selera 
Loin of lamb, black lentils, celery soufflé

Stek z polędwicy wołowej, grillowane warzywa, ser „Caseus”
Beef tenderloin steak, grilled vegetables, "Caseus" cheese

Sałatka z kurczakiem „Baby”, mus z kalafiora, 
marynowana truskawka
Salad with "Baby" chicken, cauliflower mousse, marinated strawberry

Nadziewane kwiaty cukinii, mus z zielonych szparag, 
żel z pomidora
Stuffed zucchini flowers, green asparagus mousse, tomato gel

A 10% gratuity will be added to parties of 6 or more
10% serwisu kelnerskiego zostanie doliczone do rachunku dla grup powyżej 5 osób

34.00 pln

39.00 pln

Dania główne / Main Courses

49.00 pln

39.00 pln

55.00 pln

59.00 pln

69.00 pln

95.00 pln

89.00 pln



Beza z kremem kawowym, wiśnie marynowane
Meringue with coffee cream, marinated cherries

Sernik z białą czekoladą, konfitura z róży i malin
Cheesecake with white chocolate, rose and raspberry jam

Czekoladowa pralina, adwokat, filety z pomarańczy 
Chocolate praline, advokaat egg liqueur, orange fillets

Suflet czekoladowy, lody limonkowe, sos z truskawek
Chocolate soufflé, lime ice cream, strawberry sauce

Lody, świeże owoce, bita śmietana
Ice cream, fresh fruit, whipped cream 

Desery / Desserts

A 10% gratuity will be added to parties of 6 or more
10% serwisu kelnerskiego zostanie doliczone do rachunku dla grup powyżej 5 osób

16.00 pln

20.00 pln

25.00 pln

23.00 pln

18.00 pln

55.00 plnDeska polskich serów
Polish cheese board



0,25 l
0,25 l

0,25 l
0,25 l

Evian 0,75 l
0,75 l

23.00 pln 
23.00 pln Badoit

Soki owocowe / Juices

Napoje zimne / Cold Drinks

Woda / Water

Napoje gorące / Hot Drinks

Piwo / Beer

Piwo bezalkoholowe / Non-alcoholic

/ Richmont Tea

(lane /draft)
(lane /draft)

(butelkowe / bottled)
(butelkowe / bottled)

(butelkowe / bottled)
(butelkowe / bottled)

(butelkowe / bottled)

Sok pomarańczowy / Orange Juice
Sok jabłkowy / Apple Juice
Sok z czarnej porzeczki / Black Currant Juice
Sok pomidorowy / Tomato Juice
Świeżo wyciskany sok pomarańczowy /grejpfrutowy
Freshly squeezed Orange / Grapefruit Juice

0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l

8.00 pln
8.00 pln
8.00 pln
8.00 pln

15.00 pln



Spitzberg 24.00

Jesień w Normandi 25.00

Europejczyk 25.00

New Fashion 20.00

The Mape Leaf 22.00

Jabłko Adama 22.00

Czerwony Szlak 22.00

Zimny Kaktus 28.00

Hot Winter Warmers
Herbata Zimowa 14.00

Gorąca Czekolada 14.00

Wino Grzane 18.00

/ Mead

/ Winter Tea

/ Hot Chocolate

/ Mulled Wine

Starka 18 40.00

Karawka Beskidzka 4 cl 16.00

Carpatia 90.00

Ballantines 12.00

Polonia Milenium 10.00

Wyborowa 10.00

Baczewski 10.00

Ogiński 11.00



Wild Fields - Polish Whisky

Columbiana

Cachaca 

Dictador


