
PRZYSTAWKA - prosimy o wybór jednej pozycji 
 

Rozbef po angielsku na sa³atach w towarzystwie sosu cumberland 20 z³ 

Sa³aty z pieczonym owczym serem, karmelizowanymi orzechami i pomarañczowym sosem 24 z³ 

Bliny z wêdzonym ³ososiem, kremem chrzanowym i koprem   24 z³ 

Kurki duszone w œmietanie z kawa³kami sma¿onego drobiu zapiekane z wêdzonym serem 28 z³ 

Trójk¹tne parfait drobiowe z karmelizowan¹ gruszk¹ i picallili (marynowany kalafior w ziarnach gorczycy)    28 z³ 

Jagody goji w rukoli, podane z pieczonym serem kozim, musem z mango i œwie¿¹ truskawk¹   29 z³ 

Gruszka w syropie balsamicznym w aromacie ja³owca i rozmarynu, podana z szynk¹ parmeñsk¹ 

i dojrza³ym serem pecorino na ga³¹zkach rukoli    

32 z³ 

 

  

ZUPA -  prosimy o wybór jednej pozycji  

Consomme z pulardy z lanymi kluseczkami 12 z³ 

Krem z pomidorów z oliwa bazyliow¹ 14 z³ 

Zupa curry z kokosowym mleczkiem i kawa³kami kurczaka    14 z³ 

Krem z dyni z pa³eczk¹ grissini 16 z³ 

Zupa grzybowa na ¿ytnim zakwasie, podana z francusk¹ kluseczk¹ i ³ezk¹ œmietany creme fraiche 17 z³ 

Pikantny krem z bia³ych szparagów podany z ³ososiem    18 z³ 

  

DANIE G£ÓWNE -  prosimy o wybór jednej pozycji  

Udo polskiej gêsi owsianej sporz¹dzone confit, podane na modrej kapuœcie z glazurowan¹ gruszk¹  

i serowymi knedlami    
42 z³ 

Pierœ m³odej pulardy faszerowana kurkami z serem coreggio, podana z wytrawn¹ gruszk¹  

w czerwonym winie i puree ziemniaczano-groszkowego    
42 z³ 

Schab nadziewany kapust¹ zasma¿an¹, podany na grzybach w œmietanie z puree ziemniaczanym 

i fasolk¹ szparagow¹ 
44 z³ 

Filet z ³ososia „butterfly” marynowany w soi i czarnym sezamie, podany na sosie szafranowym 

z puree z m³odego bobu i ziemniakami pomme violette 
48 z³ 

  

  

  

  

 UROCZYSTY OBIAD Z OKAZJI I KOMUNII ŒWIÊTEJ 

W RESTAURACJI CAFE ORAN¯ERIA ORAZ RESTAURACJI PERCHERON 

HOTEL**** KOSSAK  



 
 
 

DESER – prosimy o wybór jednej pozycji 

 Gruszecznik na ciep³o z waniliowym sosem z ga³k¹ lodów waniliowych 14 z³ 

Czekoladowe pave polane sosem jagodowym, dekorowane suszon¹ pomarañcz¹ i w³osami chili    16 z³ 

Crème brûlée    18 z³ 

Klasyczne Tiramisu   20 z³ 

Semifreddo z orzechów w³oskich i karmelu na carpaccio z truskawek, podane z krokantem  

sezamowym i coulis truskawkowym    
20 z³ 

 
Dodatkowe ceny 

 Kieliszek wina domu 150 ml (bia³e lub czerwone) 

Piwo Tyskie beczkowe 500 ml 

Napoje gazowane: Coca-Cola / Fanta / Sprite / Tonic 

12 z³ / szt. 

12 z³ / szt. 

8 z³ / szt. 

Woda mineralna niegazowana serwowana w dzbankach w cenie rezerwacji 

 

Polêdwiczka wieprzowa po w³osku, faszerowana m³odym szpinakiem, suszonymi pomidorami,  

kaparami i oliwkami, podana w kremowym sosie gorgonzola, 

w towarzystwie ziemniaczanego racucha, kalafiora romanesco i m³odej marchwi    

48 z³ 

Pó³ kaczki po staropolsku, na modrej kapuœcie z kopytkami i karmelizowan¹ gruszk¹ 56 z³ 

Halibut saute w chruœcie porowym na kremowym sosie kurkowym, ze szpinakiem w aromacie kardamonu, 

pomidorem concasse i ziemniaczano-gruszkowym gratine     

58 z³ 

Polêdwica wo³owa w sosie sherry, podana z puree z m³odej marchwi i pomarañczy,  

rozmarynowym racuchem, bobem, botwin¹ i orzechami    

68 z³ 

Filet z okonia morskiego z pieca z krewetkami marynowanymi w trawie cytrynowej, curry i liœciach kafiru, 

podany na warzywach w tajskim stylu, ze sma¿onym makaronem sojowym i jaœminowym ry¿em      

70 z³ 

Polêdwiczka z dzika na sosie z czarnej jagody w aromacie ja³owca, podana z puree z zielonego 

groszku, chipsem z szynki parmeñskiej i babk¹ ziemniaczan¹ z boczkiem    

 

74 z³ 



Pakiety serwowane bez ograniczeñ w czasie trwania obiadu  

Pakiet kawa i herbata (Espresso, Kawa czarna, Kawa z mlekiem, Kawa bezkofeinowa, 

Cappuccino, Caffe Latte, Herbata ekspresowa czarna, owocowa i zio³owa) 

12 z³ / os. 

 

Pakiet kawa, herbata i soki (Espresso, Kawa czarna, Kawa z mlekiem, Kawa bezkofeinowa, 

Cappuccino, Caffe Latte, Herbata ekspresowa czarna, owocowa i zio³owa, soki: jab³kowy,  

grejpfrutowy, pomarañczowy oraz z czarnej porzeczki) 

 

20 z³ / os.  

Pakiet kawa, herbata, soki i wino (Espresso, Kawa czarna, Kawa z mlekiem,  

Kawa bezkofeinowa, Cappuccino, Caffe Latte, Herbata ekspresowa czarna, owocowa i zio³owa,  

soki: jab³kowy, grejpfrutowy, pomarañczowy oraz z czarnej porzeczki, wino domu bia³e i czerwone) 

40 z³ / os.  

  

Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia tortu wykonywanego przez naszych Kucharzy. 

Minimalne zamówienie tortu to 1,5 kg. 

 

  

SMAKI TORTÓW  

Frambolada - bia³a czekolada i mus malinowy 80 z³ / kg 

Czekolada z wiœni¹ 80 z³ / kg 

Jagoda z musem amaretto 80 z³ / kg 

Pra¿ony orzech laskowy z wanili¹ 80 z³ / kg 

Porzeczka z likierem Crème de Cassis 80 z³ / kg 

W przypadku zaserwowania dostarczonego przez Pañstwa tortu, pobierana jest op³ata 5 z³ / os. 
 

Na Pañstwa ¿yczenie w cenie 100 z³ dekoracja kwiatowa na stole i krzeœle dziecka.  

Koszt dodatkowej dekoracji kwiatowej to 70 z³ / szt.  

Gwarancj¹ rezerwacji stolika w Restauracji Cafe Oran¿eria jest wybór menu za minimum 90 z³ / os. 
 

Pokrowce na krzes³a i druk menu w cenie rezerwacji.  

 

Hotel **** Kossak  

Restauracja Cafe Oran¿eria - Restauracja Percheron 

Plac Kossaka 1, 31-106 Kraków, tel. +48 12 379 59 50, mobile +48 664 463 059 

e-mail: restauracja@cafeoranzeria.pl; restauracja@percheron.pl 
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