
M e n u  O k o l i c z n o ś c i o w e
WIOSNA

Przystawka
Grillowany kozi ser/ zielona salsa z chili/ czarny sezam 

Marynowane płatki kurczaka w pomarańczach/ mix sałat/ pomarańcza 
Roladki z szynki parmeńskiej z serem ricotta i zielonymi szparagami/ 

sos z mango/ ruccola 

Zupa
Domowy rosół z kurczaka zagrodowego/ makaron 

Żurek z suszonymi borowikami/ chrzan/ jajko/ boczek 
Krem z białych szparagów/ mix ziaren/ gorgonzola 

Wiosenna zupa jarzynowa z kluseczkami 

Danie główne
Tradycyjny kotlet schabowy/ ziemniaki z koperkiem/ młoda kapustka 

Polędwiczka wieprzowa sous-vide/ sos z czerwonego wina/ 
zielone szparagi/ pieczone francuskie ziemniaczki 

Pierś z kurczaka kukurydzianego supreme/ salsa paprykowa/ 
puree ziemniaczane/ brokuły 

Filet z sandacza/ risotto szafranowe/ sos beurre blanc/ warzywa gotowane 

Deser
Lody śmietankowe/ truskawki/ czekolada 

Mus truskawkowy/ chrupiący spod z nutelli/ puder z bezy 
Sernik krakowski/ galaretka z wiśniówki/ mrożony ser z miodem 



Zimny bufet
Deska wędlin regionalnych 

Pieczone mięsa 
Kompozycja serów z orzechami i winogronem 

Pate z kurcząt i żurawiną 
Śledź w śmietanie z jabłkiem 

Smalec/ pikle 
Sałatki do wyboru (jarzynowa, z kurczakiem i selerem naciowym, grecka, 

z porem i jajkiem, z kurczakiem i ananasem, caprese) 
Roladka z łososiem, ruccolą i sosem szafranowym 
Roladka z kurczakiem i grillowanymi warzywami 

Sosy do wyboru (cumberland, tatarski, czosnkowy, koktajlowy, ziołowy) 
Kompozycja pieczywa (tradycyjne chleby i mix bułeczek) 

Mix masełek 
Ciasta 
Owoce 

Gorące danie
Zupa gulaszowa z kluseczkami 

Barszcz czerwony z pasztecikiem (z mięsem lub pieczarkami i serem) 
Żurek na maślance/ suszone borowiki/ chrzan 

Kwaśnica na wędzące/ pieczone ziemniaki 

Napoje 
Kawa, herbata 

Woda mineralna 0,5 l/ osoba 
Soki owocowe 0,5 l/ osoba 

 

Menu zupa, danie główne, deser, napoje 105 zł 
Menu zupa, danie główne, deser, bufet, napoje 135 zł 

Menu przystawka, zupa, danie główne, deser, bufet, napoje 145 zł 
Menu przystawka, zupa, danie główne, deser, bufet, ciepłe danie, napoje 160 zł 

Garden Square Hotel 
ul. Sucha 1D, 30-601 Kraków 

www.gardensqurehotel.pl  www.4seasonsrestaurant.pl


