
M E N U  
NEGRESCO BAR

Zestawy do wyboru  
Sets to choose

Option 1 

Option 2 

Option 3

DANIA GŁÓWNE  
MAIN DISHES 

DESERY 
DESSERTS 

SKRZYDEŁKA Z KURCZAKA W SOSIE BBQ 

CHICKEN WINGS IN BBQ SAUCE 

ZUPA DNIA 

pieczone skrzydełka z kurczaka serwowane z sosem BBQ

roasted chicken wings served with BBQ sauce

SAJGONKI Z DRESSINGIEM SŁODKO-KWAŚNYM 

SPRING ROLLS SERVED WITH SWEET AND SOUR 

DRESSINGS 

zawinięte naleśniki z papieru ryżowego z farszem warzywnym serwowane z 
sosem słodko kwaśnym

wrapped rice paper pancakes stuffed with filling vegetables served 
sweet and sour sauce

codziennie świeżo przyrządzona zupa – zapytaj proszę naszą obsługę 
o szczegóły

SOUP OF THE DAY 

daily freshly prepared soup - please ask our staff for more details

PRZYSTAWKI, ZUPY 
STARTERS, SOUPS 

MAKARONY, SAŁATKI, KANAPKI 
PASTA, SALADS, SANDWICHES 

TAGLIATELLE Z WARZYWAMI 

TAGLIATELLE WITH VEGETABLES 

makaron z duszonymi warzywami sezonowymi, oliwkami, sosem 
ziołowym i parmezanem

pasta with stewed seasonal vegetables, olives, herb sauce and 
parmesan cheese

MAKARON RYŻOWY Z KURCZAKIEM 

RICE NOODLES WITH CHICKEN 

makaron ryżowy z kawałkami kurczaka, marchewką, kolorową papryką, 
kolbami kukurydzy, pędami bambusa i zieloną cebulką w sosie słodko- 
kwaśny

rice noodles with chicken pieces, carrots, colorful paprika, corn 
cob, bamboo shoots and green onion in sweet and sour sauce

SAŁATKA GRECKA 

GREEK SALAD 

sałata lodowa, pomidor, ogórek, papryka, czerwona cebula, oliwki, ser feta, 
sos vinegrette

iceberg lettuce, tomato, cucumber, paprika, red onion, olives, feta cheese, 
vinegrette

SAŁATKA "CEZAR" 
sałata rzymska, stripsy z kurczaka ,  pomidorki cherry, grzanki, parmezan, sos 
majonezowy z anchois 

CAESAR SALAD
romaine lettuce, chicken strips, cherry tomatoes, toasts, Parmesan, 
mayonnaise sauce with anchovies

tost pszenny, filet z kurczaka, sałata, pomidor, ogórek, jajko sadzone, bekon, 
frytki, sos majonezowy

KANAPKA KLUBOWA

CLUB SANDWICH
wheat toast, chicken fillet, lettuce, tomato, cucumber, fried egg, bacon, French 
fries, mayonnaise sauce

z karmelizowanymi jabłkami, serwowane z sosem śliwkowym 

UDO Z GĘSI CONFIT 

CONFIT GOOSE LEG 
with caramelised apples, marinated confit goose leg with plum sauce

schab panierowany w bułce tartej serwowany z mizerią na kwaśnej śmietanie

TRADYCYJNY KOTLET SCHABOWY 

TRADITIONAL PORK CHOP

breaded pork chop in breadcrumbs served with cucumber salad on sour cream

gotowane pierogi z mięsem, kapustą i grzybami i ruskie serwowane z omastą z 
boczku i cebuli

MIX PIEROGÓW 

MIX DUMPLINGS
cooked dumplings with meat, cabbage and mushrooms, potatoes and cheese 
served with bacon and onion

trzy gałki lodów z owocami, bitą śmietaną i płatkami czekolady

PUCHAR LODOWY 

ICE CUP
three scoops of ice cream with fruit, whipped cream and chocolate flakes

ciasto francuskie, mus czekoladowy, owoce sezonowe

DELICJA CZEKOLADOWA Z BITĄ ŚMIETANĄ 

DELICACY CHOCOLATE WITH WHIPPED CREAM
puff pastry, chocolate mousse, seasonal fruits

Napoje w zestawie: woda mineralna. Pozostałe napoje dodatkowo płatne | Drinks included: mineral water. Other beverages additionally payable 
 


