NAD BRZEGIEM MORZA
NOWE MENU Z OWOCAMI MORZA W RESTAURACJI DOWNTOWN

ON THE SEASHORE
NEW MENU WITH SEAFOOD IN DOWNTOWN RESTAURANT

warsaw.intercontinental.com

PRZYSTAWKI / STARTERS
Sałatka nicejska z grillowaną, marynowaną ośmiornicą
i aioli z czarnego czosnku 2,3
Grilled marinated octopus with Nicoise salad with black garlic aioli

50 PLN

Klasyczne przegrzebki zapieczone z serem Gruyere,
ragout grzybowym i emulsją szafranową 1,2,7
Traditional scallops with Gruyere cheese, mushroom ragout,
breadcrumbs and saffron emulsion

65 PLN

ZUPA / SOUP
Kremowy bisque z małżami, świeżym koperkiem,
likierem Pernod i concasse z pomidora 1,2,7
Creamy mussel bisque with fresh dill, Pernod liqueur and tomato concasse

32 PLN

DANIA GŁÓWNE / MAIN COURSES
Diabeł morski sous vide zawinięty w nori, z tęczową marchewką,
musem ziemniaczanym, kremowym sosem z kawiorem keta
i esencją z trawy cytrynowej 1,2,4,7
Sous vide monkfish fillet wrapped with nori, rainbow carrot,
potato mousse, keta caviar creamy sauce and lemon grass essence
„Surf & Turf” pieczony comber jagnięcy z grillowaną krewetką tygrysią,
pieczone francuskie ziemniaki, grillowane pomidorki koktajlowe
i maślany sos czosnkowy 1,2,7,8
„Surf & Turf ” baked lamb rack with grilled tiger prawn, roasted French
potatoes, grilled cherry tomato and garlic butter sauce
Pierożki Mezzelune nadziewane wędzonym łososiem, serwowane
z szampańskim sosem velouté z szyjkami rakowymi i warzywami
,,macédoine’’ 1,2,3,4,7,8
Mezzelune ravioli stuffed with smoked salmon, served with crayfish
and champagne velouté sauce with macédoine of vegetables

85 PLN

130 PLN

55 PLN

REKOMENDACJE SOMMELIERA / SOMMELIER RECOMMENDS
Wiltinger Riesling Trocken Kesselstatt, Mosel, Germany
Bourgogne Domain Faiveley, Burgundy, France
Tenuta di Castigloni Marchesi de Frescobaldi, Tuscany, Italy

36 PLN
34 PLN
38 PLN

1 zawiera gluten, 2 zawiera skorupiaki, 3 zawiera jaja, 4 zawiera ryby, 5 zawiera orzeszki ziemne, 6 zawiera soję,
7 zawiera białko mleka i laktozę, 8 zawiera orzechy, 9 zawiera seler, 10 zawiera gorczycę.
V danie wegetariańskie, P danie z wieprzowiną, S danie ostre
1 contains gluten, 2 contains shellfish, 3 contains eggs, 4 contains fish, 5 contains peanuts, 6 contains soya,
7 contains milk protein and lactose, 8 contains nuts, 9 contains celery, 10 contains charlock.
V vegetarian course, P contains pork, S spicy course
All prices include VAT at the current rate / Wszystkie ceny zawierają podatek VAT zgodnie z aktualną stawką
Za dostarczenie zamówienia do pokoju zostanie doliczona do Państwa rachunku opłata w wysokości 22 PLN
Should you prefer to place order in your room, delivery fee of 22 PLN will be charged to your room account.

180 PLN
170 PLN
190 PLN

