
 

 

 

 

 

 

 

Witamy w Góralskiej Tradycji! 

Naszą restaurację stworzyliśmy z miłości do Podhala oraz z szacunku  
do kultury i tradycji miejsca, w którym żyjemy. Mamy nadzieję, że czas tu spędzony stworzy 

harmonijne wspomnienie poprzez unikalny wystrój wnętrza, niezapomniany 
smak i zapach naszej kuchni oraz góralską atmosferę i gościnność. 

Sercem restauracji jest kuchnia, w której to Szef Kuchni Sylwester Lis 
z największą dbałością pielęgnuje tradycję kulinarną Podhala, wykorzystując 

przy tym najnowocześniejsze techniki gotowania. Właśnie ta fuzja 
tradycji i nowoczesności sprawia, że podhalańskie specjały podane są 

w najlepszym, ale nieoczywistym i zaskakującym stylu. Za prawdziwością 
i jakością naszych potraw stoi staranna selekcja dostawców i producentów 

głównie z Podhala i Małopolski. 

Wystrój wnętrza to nasz hołd złożony Stanisławowi Witkiewiczowi, twórcy 
stylu zakopiańskiego. Każdy detal wystroju wnętrza to dopracowane 
dzieło sztuki inspirowane twórczością tego artysty, wykonane przez 

najlepszych podhalańskich rzemieślników. 

Mamy nadzieję, że wizyta w Góralskiej Tradycji będzie dla Państwa  
ucztą wszystkich zmysłów. 

Rodzina Bachleda-Curuś 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Welcome to Góralska Tradycja! 

We have created our restaurant out of love for Podhale and out of respect to the culture  
and tradition of the place where we live. We hope the time spent in our restaurant  
will be remembered as a harmonious memory created by our unique interior design, 
unforgettable taste and smell of our cuisine and highlander atmosphere of this place. 

 
The heart of the restaurant is the kitchen, in which Chef Sylwester Lis, with the greatest care, 

cultivates the culinary tradition of Podhale, while using the latest cooking techniques. This 
merger of tradition and modernity ensure Podhale specialties are served  

at their finest, yet not obvious and surprising style. The authenticity and quality  
of our dishes is the effect of careful selection of suppliers and producers, mainly  

from the Podhale and Lesser Poland region.  
 

The interior design is our tribute to Stanisław Witkiewicz, the creator of ‘Zakopane Style.’ Every 
element of the decor, every detail, is a refined work of art inspired by the work  

of the artist, made by the best Podhale artisans.  
 

We hope that your visit to Góralska Tradycja will be a true feast for all the senses. 
 

The Bachleda-Curuś Family 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Poczęstunek / Chef’s Treat 

 Swojskie masło przygotowane na podkwaszonej śmietanie  
Homemade butter prepared on acidified cream 

 

 

 

Dziczyzna w Góralskiej Tradycji / Venison Góralska Tradycja Specials 

Pierogi z sarniną, espuma z pasternaku, piklowana 
brukiew 
Pierogi dumplings with roe-deer, essence of parsnip, 
pickled swede 

 

 44.00 pln 

Placki „Zbójeckie”, Boeuf Stroganow z jelenia, ser 
„Caseus” 
"Zbójeckie" potato pancakes with venison stroganow with 
deer and Caseus cheese 

 

 69.00 pln 

Policzki z dzika, kasza gryczana z warzywami, 
mus z czerwonej kapusty i pomarańczy 
Wild boar cheeks, buckwheat with vegetables, red cabbage 
and orange mousse 
 

 65.00 pln 

Polędwiczka z jelenia, panierowana polenta, 
konfitura z kapusty i tarniny 
Deer tenderloin, breaded polenta, cabbage and blackthorn 
jam 

 99.00 pln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



  

Przystawki / Starters 

 Moskol, masło czosnkowe  
Moskol potato pancake, garlic butter 

 

 23.00 pln 

 Oscypek grillowany ze szparagami, borowiki, 
beszamel z grzybami 
Grilled Highlander oscypek sheep cheese with asparagus, 
porcini mushrooms, béchamel sauce with mushrooms 

 

 32.00 pln 

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

 

 30.00 pln 

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

 99.00 pln 

Półgęsek wędzony, foie gras smażone, kiszona 
rzepa  
Smoked goose, pan-seared foie gras, pickled turnip 
 

 37.00 pln 

Tatar wołowy, słonina confit, majonez z jarmużu  
Beef tartare, cured bacon, kale mayonnaise 

 56.00 pln 

Carpaccio wołowe, rukola, ser „Caseus” 
Beef carpaccio, arugula, Caseus cheese 

 47.00 pln 

 

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 

 

 22.00 pln 

Kwaśnica, gęś confit, grule 
Traditional Highlander sauerkraut soup, goose confit, 
potatoes 

 

 27.00 pln 

Flaki wołowe, bagietka czosnkowa 
Beef tripe, garlic baguette 

 25.00 pln 

Zupa z bryndzy, sok z kiszonej pietruszki, cygaro 
z ciasta filo 
Highlander bryndza sheep cheese soup, pickled parsley 
juice, filo pastry cigar 
 

 27.00 pln 

 

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



  

 

Sałatki i potrawy mączne / Salads and flour dishes 

Sałatka z kurczakiem baby, puree z batatów, 
buraki kiszone, kompozycja sałat 
Baby chicken salad, sweet potato puree, pickled beets, 
mixed salad 

 

 39.00 pln 

 Tarta z cukinii, gruszka karmelizowana, ser kozi   
Zucchini tart, caramelized pear, goat cheese 

 

 32.00 pln 

 Pierogi z jagnięciną w cieście szpinakowym, puree 
z kiszonego topinamburu 
Lamb pierogi dumplings in spinach dough, puree of 
pickled Jerusalem artichoke 

 

 45.00 pln 

 

Dania główne / Main Courses 

Jesiotr syberyjski, kalmary baby, risotto, sos 
cytrynowy 
Siberian sturgeon, baby squid, risotto, lemon sauce 

 

 69.00 pln 

Pstrąg podhalański, koper marynowany, cieciorka 
z warzywami 
Highlander trout, marinated dill, chickpeas with vegetables 

 

 59.00 pln 

Kaczka po staropolsku, knedle z gruszką, mus z 
owoców leśnych 
Old Polish style duck, dumplings with pear, forest fruit 
mousse 
 

 75.00 pln 

Kotleciki jagnięce, czarna soczewica, suflet z selera 
Lamb chops, black lentils, celery soufflé 
 

 99.00 pln 

Gicz jagnięca, puree z ziemniaków i chrzanu, 
kapusta zasmażana 
Lamb shank, horseradish mashed potatoes, fried cabbage 

 

 79.00 pln 

Polędwica wołowa, warzywa grillowane, ziemniaki 
pieczone z borowikami  
Beef tenderloin, grilled vegetables, baked potatoes with 
porcini mushrooms 
 

 99.00 pln 

 

 

 

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



  

Desery / Desserts 

Beza z kremem kawowym, wiśnie marynowane, 
lody z wiśni 
Meringue with coffee cream, pickled cherries, cherry ice 
cream 

 

 29.00 pln 

Torcik orzechowy, cappuccino z pistacji, biała 
czekolada 
Nut cake, pistachio cappuccino, white chocolate  

 

 29.00 pln 

Sticky toffee pudding, kompot z żurawiny, lody 
śmietankowe 
Sticky toffee pudding, cranberry stewed fruit, ice cream 
 

 25.00 pln 

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

 

 29.00 pln 

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

 

 25.00 pln 

 Wybór polskich serów dojrzewających 
Selection of Polish aged cheeses  
 

 65.00 pln 

 

Na Państwa życzenie wybrane dania z Karty Menu  
mogą zostać przygotowane w wersji wegetariańskiej lub bezglutenowej.  

Dania wegetariańskie zostały oznaczone  

At your request selected dishes from the menu can be prepared gluten-free and vegetarian. 
Vegetarian dishes are marked  

 

Wszystkie nasze produkty mogą zawierać następujące alergeny wraz z ich pochodnymi: 
gluten, jaja, ryby, soja, mleko, orzechy i inne. 

Pełna lista dań wraz ze znajdującymi się alergenami znajduje się na stoliku  
przy wejściu do Restauracji. 

All our products may include the following allergens and their derivatives: 
gluten, eggs, fish, soy, milk, nuts and others. 

A complete list of dishes and their allergen content are available on the table  
at the entrance to the restaurant. 

 

 
Polub nas na FB 

Find us on Facebook 

 
Zostaw opinię na TripAdvisor 

Review us on TripAdvisor 

 

 

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



  

Soki owocowe / Juices 

Sok pomarańczowy / Orange Juice 0.2 l 8.00 pln 

Sok jabłkowy / Apple Juice 0.2 l 8.00 pln 

Sok z czarnej porzeczki / Black Currant Juice  0.2 l 8.00 pln 

Sok pomidorowy / Tomato Juice 0.2 l 8.00 pln 

Świeżo wyciskany sok pomarańczowy / grejpfrutowy 
Freshly squeezed Orange / Grapefruit Juice 

0.2 l 15.00 pln 

 

Napoje zimne / Cold Drinks 

Coca-Cola 0.25 l 8.00 pln 

Coca-Cola Zero 0.25 l 8.00 pln 

Kinley Tonic  0.2 l 8.00 pln 

Fanta 0.25 l 8.00 pln 

Sprite 0.25 l 8.00 pln 

Red Bull 0.25 l 14.00 pln 

 

Woda / Water 

S. Pellegrino 0.25 l 10.00 pln 

Acqua Panna 0.25 l 10.00 pln 

S. Pellegrino  0.7 l 16.00 pln 

Acqua Panna 0.7 l 16.00 pln 

Evian 0.75 l 23.00 pln 

Badoit 0.75 l 23.00 pln 

 

Napoje gorące / Hot Drinks 

Espresso  8.00 pln 

Double Espresso  12.00 pln 

Cappuccino   13.00 pln 

Caffe Latte  15.00 pln 

Herbata Richmont / Richmont Tea  10.00 pln 

 

Piwo / Beer 

Pilsner Urquell (lane / draft) 0.5 l 14.00 pln 

Pilsner Urquell (lane / draft) 0.3 l 12.00 pln 

Tyskie Gronie (butelkowe / bottled)  0.5 l 13.00 pln 

Książęce Pszeniczne (butelkowe / bottled) 0.5 l 15.00 pln 

Książęce Ciemne (butelkowe / bottled) 0.5 l 10.00 pln 

Grolsh (butelkowe / bottled) 0.33 l 12.00 pln 

 

Piwo bezalkoholowe / Non-alcoholic beer 

Lech free (butelkowe / bottled) 0.33 l 9.00 pln 

 


