
JESIENNE PRZYSMAKI
POTRAWY INSPIROWANE JESIENIĄ

AUTUMN TREATS
FOOD INSPIRED BY AUTUMN 

warsaw.intercontinental.com



PRZYSTAWKI / STARTERS

Kompresja z przepiórki, warzywa marynowane piccalilli, 
konfitura z pigwy, chleb żurawinowy, emulsja sherry 1,3,7,9,10,12

Quail compression, vegetables piccalilli, quince confiture, 
cranberry bread, sherry emulsion 

Marynowane jesienne warzywa z dżemem figowym, 
czips z orzechem laskowym, dresing grzybowy 1,7,8,9,10

Pickled autumn vegetables with fig jam, hazelnut cracker 
and mushroom dressing

ZUPA / SOUP

Jesienne velouté grzybowe, świeże kurki, śmietana 
z gałką muszkatołową 7,9,10

Autumn mushroom velouté with fresh chanterelles, nutmeg cream

DANIA GŁÓWNE / MAIN COURSES

Wolno pieczony comber z sarny, marynowany boczniak, 
czerwona kapusta, zielone purée i sos jeżynowy 1,7,9,10,12

Slow cooked roe deer loin, confit oyster mushroom, 
pickled red cabbage, green purée and blackberry jus

Duszony zając, Tarte Tatin z szalotką i tymiankiem, jarmuż, 
szpinak, purée dyniowe, sos z grzanego wina 1,3,7,9,10,12 

Braised hare, shallot and thyme Tarte Tatin, curly kale, 
pumpkin purée, mulled wine jus

Rotondi w cieście orkiszowym, pieczona dynia z prażonymi 
ziarnami, lekki kremowy sos borówkowy 1,3,7,9,10,12

Rotondi with spelt dough, roasted pumpkin and tossed seeds, 
light bilberry creamy sauce

REKOMENDACJE SOMMELIERA / SOMMELIER RECOMMENDS
Weingut Reichsrat Von Buhl Riesling Bone Dry, Germany
Barbera d’Alba Azienda Ghiomo, Italy

MosYca Iberica Bruno Prats, Spain                                    

Jesienne przysmaki
Autumn treats 

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. 
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.

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.
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