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welcome to the intercontinental warszawa

witamy w intercontinental warszawa

We take pride in providing In-Room Dining service to our
guests, 24 hours a day, with wide selection of both local
and international delicacies.

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu nasze menu
„room service”, dostępne 24 godziny na dobę i oferujące
szeroki wybór dań lokalnych i międzynarodowych.

Our room service menu is designed to offer you the
culinary delights created by our Executive Chef, within
the privacy and comfort of your room. On the following
pages you will find a wide range of dishes for every
occasion, from a full breakfast to main course from the
grill or late night snack.

Nasza propozycja menu została stworzona specjalnie po
to, aby oferować posiłek najwyższej klasy w zaciszu Państwa
pokoju. Na kolejnych stronach znajdą Państwo bogaty
wybór potraw na każdą okazję, od pełnowartościowego
śniadania, poprzez dania główne lub potrawy z grilla,
kończąc na wieczornej przekąsce.

To place an order or to speak with one of our team
members, please select the ‘Private Dining’ button on
your telephone.

Aby złożyć zamówienie lub skontaktować się z obsługą,
proszę wcisnąć przycisk „Private Dining” na telefonie.

Please let us know if you have any specific dietary
restrictions, food allergies or other requirements and
we shall be delighted to assist you with detailed allergen
information regarding all dishes and drinks on the menu.
The list of allergens is available on the last page of the
menu.

Prosimy o poinformowanie pracowników przyjmujących
Państwa zamówienie o ewentualnych restrykcjach
żywieniowych, alergiach lub zaleceniach medycznych
w celu przekazania wszelkich uwag do naszego Szefa
Kuchni. Szczegółowa lista alergenów dostępna jest na
ostatniej stronie menu.

Please be advised that all prices are inclusive of VAT
and gratuities are entirely at your discretion.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT, a napiwek nie jest
wliczony.

Please note that a service charge of 25 PLN will be applied
to your order.

Opłata za dostawę w wysokości 25 zł zostanie doliczona
do Państwa rachunku.
3

breakfast
ś n i a da n i e

breakfast
ś n i a da n i e
Breakfast is served from 6 am to 12 pm

Śniadanie jest serwowane od 6 do 12

Breakfast is served from 6 am to 12 pm

Śniadanie jest serwowane od 6 do 12

If the breakfast is included in your room rate, please
choose one breakfast set of the following or join us at
DownTown restaurant from Monday to Friday from
6:30 am to 10:30 am or from 6:30 am to 11:00 am
on the weekends.

Jeśli mają Państwo śniadanie wliczonę w cenę pokoju
prosimy o wybór jednego zestawu śniadaniowego lub
zapraszamy do restauracji DownTown w godzinach
od 6:30 do 10:30 w tygodniu, a w weekendy
od godziny 6:30 do 11:00.

If the breakfast is included in your room rate, please
choose one breakfast set of the following or join us at
DownTown restaurant from Monday to Friday from
6:30 am to 10:30 am or from 6:30 am to 11:00 am
on the weekends.

Jeśli mają Państwo śniadanie wliczone w cenę pokoju
prosimy o wybórjednego zestawu śniadaniowego lub
zapraszamy do restauracji DownTown w godzinach
od 6:30 do 10:30 w tygodniu, a w weekendy od godziny
6:30 do 11:00.

Should you prefer to have the breakfast in your room or
suite, please note that a service charge of 25 PLN will be
applied to your order.

Za dostarczenie śniadania do pokoju lub
apartamentu zostanie doliczona do Państwa
rachunku opłata w wysokości 25 PLN.

Should you prefer to have the breakfast in your room or
suite, please note that a service charge of 25 PLN will be
applied to your order.

Za dostarczenie śniadania do pokoju lub apartamentu
zostanie doliczona do Państwa rachunku opłata
w wysokości 25 PLN.

continental

breakfast

45 PLN

V, 1 , 3 , 7 , 8 , 1 1

śniadanie kontynentalne

Selection of bread rolls, Danish pastries,
croissant and muffin served with jam, honey,
Nutella and butter

Wybór pieczywa: duńskie ciastko, croissant,
muffin, bułeczki śniadaniowe, serwowane
z dżemem, Nutellą i masłem

Actimel and yoghurt of your choice

Actimel i jogurt do wyboru

Fruit salad

Sałatka owocowa

One hot drink according to your preference

Jeden gorący napój według Państwa uznania

One fruit juice of your choice

Jeden sok owocowy do wyboru

american

breakfast

P,1,3,7,8,9,10,11



90 PLN

śniadanie amerykańskie

45 PLN

V, 1 , 3 , 7 , 8 , 1 1

P,1,3,7,8,9,10,11

Selection of bread rolls, Danish pastries,
croissant and muffin served with jam, honey,
Nutella and butter

Wybór pieczywa: duńskie ciastko, croissant,
muffin, bułeczki śniadaniowe, serwowane
z dżemem, Nutellą i masłem

Actimel and yoghurt of your choice



90 PLN

polish

breakfast

7 8 P L N

R , P, 1 , 3 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1

śniadanie polskie

78 PLN

R,P,1,3,7,8,9,10,11

Selection of bread: sweet challah bread, whole grain
bread, breakfast rolls, butter

Koszyk pieczywa: chałka, chleb pełnoziarnisty, bułeczki
śniadaniowe, masło

Crepes with plum confiture and cottage cheese

Naleśniki z powidłami i serkiem wiejskim

Polish cold cuts plate

Talerz wędlin

Scrambled eggs made of 2 eggs fried on butter
with chives

Jajecznica z dwóch jaj na maśle
ze szczypiorkiem

One hot drink according to your preference

Jeden gorący napój według Państwa uznania

One fruit juice of your choice

Jeden sok owocowy do wyboru

fitness

breakfast

L,V,1,3,7,8,9,11

6 6 P L N

Crunchy bread, margarine and low sugar confiture

śniadanie fitness

L,V,1,3,7,8,9,11



66 PLN

Pieczywo chrupkie, margaryna i naturalna konfitura

Whole wheat flakes with low fat natural yoghurt

Płatki pełnoziarniste z jogurtem naturalnym
z niską zawartością tłuszczu

Actimel i jogurt do wyboru

Two hard - boiled or soft - boiled eggs

Dwa jaja gotowane na twardo lub na miękko

Fruit salad

Sałatka owocowa

Sliced fruit or a half of grapefruit

Krojone owoce lub połowa grejpfruta

Two eggs prepared as you like, smoked sausage,
white Polish sausage, crispy bacon, half of
roasted tomato and potato rosti

Dwa jaja przygotowane jak lubisz, kiełbaska
wędzona, polska biała kiełbasa, chrupiący
boczek, pół zapiekanego pomidora
i ziemniak rosti

One hot drink according to your preference

Jeden gorący napój według Państwa uznania

One fruit juice of your choice

Jeden sok owocowy do wyboru

Water

Cold cuts and cheeses plate

Woda

Talerz wędlin i serów

One hot drink according to your preference

Jeden gorący napój według Państwa uznania

One fruit juice of your choice

Jeden sok owocowy do wyboru

Allergens list is available on page 20.

Lista alergenów jest dostępna na stronie 20.

Breakfast may be pre-ordered from your room or Suite
by completing the order card in your room.

Śniadanie może być zamówione do Państwa pokoju
lub apartamentu również poprzez wypełnienie Karty
Śniadaniowej znajdującej się w Państwa pokoju.

Allergens list is available on page 20.

Please hang your order on the outside of your door by 3 am.

Lista alergenów jest dostępna na stronie 20.
Śniadanie może być zamówione do Państwa pokoju lub apartamentu
również poprzez wypełnienie Karty Śniadaniowej znajdującej się
w Państwa pokoju.

Prosimy o pozostawienie wypełnionej karty po zewnętrznej
stronie drzwi do godziny 3 rano.
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Breakfast may be pre-ordered from your room or Suite
by completing the order card in your room.
Please hang your order on the outside of your door by 3 am.

Prosimy o pozostawienie wypełnionej karty po zewnętrznej stronie
drzwi do godziny 3 rano.
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breakfast à la carte
ś n i a da n i e à l a c a rt e

breakfast à la carte
ś n i a da n i e à l a c a rt e

Breakfast is served from 6 am to 12 pm

Śniadanie jest serwowane od 6 do 12

cold breakfast dishes

dania śniadaniowe na zimno
34 PLN

Talerz serów V,7,8,9,10

34 PLN

Plate of cold cuts P,1,9,10

36 PLN

Talerz wędlin P,1,9,10 

36 PLN

Plate of smoked salmon and 
mackerel with black pepper crust,
served with horseradish 1,4,7,9,10

38 PLN

Talerz łososia wędzonego 
i makrela w pieprzu z chrzanem 1,4,7,9,10

38 PLN

Serek wiejski ze szczypiorkiem L,V,7

16 PLN

Cottage cheese with chives L,V,7

16 PLN

Płatki kukurydziane lub musli

18 PLN

Cornflakes or muesli with milk L,V,1,5,6,7,8,11

18 PLN

Natural or fruit yoghurt L,V,7

10 PLN

Fruit salad 

26 PLN

A half of pink grapefruit with honey V 

12 PLN

Plate of breakfast cheese



V,7,8,9,10

V

Jogurt owocowy lub naturalny L,V,7

10 PLN

Sałatka owocowa 
Połowa różowego grejpfruta z miodem V

26 PLN
12 PLN

V

dania śniadaniowe na ciepło

warm breakfast dishes
Scrambled eggs made of two eggs V,3,7

16 PLN

Jajecznica z dwóch jaj V,3,716 PLN

Two fried eggs V,3,7 

16 PLN

Dwa jaja sadzone V,3,7 

Boiled egg V,3

8 PLN

16 PLN

Jajko gotowane V,3

8 PLN

16 PLN

Dwa jajka po wiedeńsku

V,3



16 PLN

Two poached eggs V,3 

16 PLN

Dwa jajka w koszulkach V,3

16 PLN

Omelette made of three eggs V,3,7

21 PLN

Omlet z trzech jaj V,3,7

21 PLN

Omelette with additions of your choice: 
ham, cheese, tomato, onion, bell pepper,
chives P,3,7

26 PLN

Omlet z dodatkami do wyboru: 
szynka, ser, pomidor, cebula,
papryka, szczypiorek P,3,7

26 PLN

Eggs Benedict - two poached eggs, 
served on toast with ham
and Hollandaise sauce P,1,3,7,9,10

29 PLN

Jajka po benedyktyńsku - dwa jajka 
29 PLN
w koszulce, serwowane na chlebie
tostowym z szynką i sosem holenderskim P,1,3,7,9,10

Two eggs Viennese style



V,3

Porridge V,1,7

8 PLN

Miso soup with tofu L,6 

18 PLN

Owsianka V,1,7

8 PLN

Zupa miso z tofu L,6

18 PLN


8 PLN

8 PLN

Ziemniaki rosti

Baked beans in tomato sauce V,9,10

8 PLN

Fasolka w sosie pomidorowym V,9,10

8 PLN

A half of roast tomato with Parmesan 
cheese V,7

8 PLN

Połowa pieczonego pomidora 
z Parmezanem V,7

8 PLN

Rosti potatoes



V,1,3,9,10

V,1,3,9,10

Portion of baked bacon P,1,9,10

12 PLN

Porcja pieczonego bekonu P,1,9,10

12 PLN

Portion of roasted ham P,1,9,10

12 PLN

Porcja pieczonej szynki P,1,9,10

12 PLN

12 PLN

Porcja kiełbasek śniadaniowych

24 PLN

Naleśniki z powidłami śliwkowymi V,1,3,7

Portion of breakfast sausages



P,1,9,10

Crepes with plum jam V,1,3,7

Each egg dish is served with bread 1,3
Allergens list is available on page 20.
Please note that a service charge of 25 PLN will be applied
to your order.
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z mlekiem

L,V,1,5,6,7,8,11



P,1,9,10

12 PLN
24 PLN

Każde danie z jaj serwowane jest z pieczywem 1,3
Lista alergenów dostępna jest na stronie 20.
Opłata za dostawę w wysokości 25 PLN zostanie doliczona do Państwa
rachunku.
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d ay m e n u
menu dzienne

d ay m e n u
menu dzienne
Available daily from 12 pm to 11 pm

Serwowane od 12 do 23

late breakfast

p ó ź n e śn i a d a n i e

Country style scrambled eggs (three eggs) 
with sausage, onions or mushrooms P,R,1,3,7,9,10

30 PLN

Jajecznica wiejska (z trzech jaj) z kiełbasą, 
cebulą lub pieczarkami do wyboru P,R,1,3,7,9,10

30 PLN

Omelette (three eggs) plain or with 
additions of your choice (ham, cheese,
tomato, onion, bell pepper, chives) P,1,3,7,9,10

30 PLN

Omlet (z trzech jaj) bez dodatków, lub 
z dodatkami: (szynka, ser, pomidor, cebula,
papryka, szczypiorek) P,1,3,7,9,10

30 PLN

appetizers and salads

8

przekąski i sałatki

Beef Carpaccio
Thinly sliced beef tenderloin with rocket,
dried tomatoes, Parmesan cheese
and balsamic vinegar1,7,8,9,10

45 PLN

Carpaccio wołowe 
45 PLN
Cienko krojona polędwica wołowa
z rukolą, suszonymi pomidorami, Parmezanem
i octem balsamicznym 1,7,8,9,10

Salmon tartare 
Purple potato and apple salad,
mustard dressing 3,4,7,9,10

30 PLN

Tatar z łososia 
Sałatka z fioletowych ziemniaków z jabłkiem,
dressing musztardowy 3,4,7,9,10

30 PLN

Grilled octopus
with chorizo, roasted tomato salad
and pomegranate salsa 1,6,9,10,14

50 PLN

Grillowana ośmiornica
z chorizo, sałatką z pieczonego pomidora
i salsą z granatem 1,6,9,10,14

50 PLN

Bruschetta
with tomato salsa and rocket V1,3,,7,8,9,10

25 PLN

Bruschetta
z salsą z pomidorów i rukoląV,1,3,,7,8,9,10

25 PLN

Caesar Salad 
Romaine lettuce, anchovies, cherry
tomatoes, croutons, Parmesan flakes,
Caesar dressing V,1,3,4,7,9,10

38 PLN

Sałatka Cezar 
Sałata rzymska, anchovies, pomidory
koktajlowe, grzanki, płatki Parmezanu,
sos Cezar V,1,3,4,7,9,10

38 PLN

Caesar Salad with grilled chicken
and bacon P,1,3,4,7,9,10

45 PLN

Sałatka Cezar z grillowanym kurczakiem 
i bekonem P,1,3,4,7,9,10

45 PLN

Caesar Salad with king prawns 1,2,3,4,7,9,10

50 PLN

Sałatka Cezar z krewetkami królewskimi 1,2,3,4,7,9,1050 PLN

Caesar Salad wih beef 1,3,4,7,9,10

55 PLN

Sałatka Cezar z wołowiną 1,3,4,7,9,10

55 PLN

Greek Salad
with fresh tomato, cucumber, red onion,
colourful bell peppers, olives
and original Feta cheese L,7,9,10

45 PLN

Sałatka Grecka 
z świeżym pomidorem, ogórkiem, czerwoną
cebulą, kolorową papryką, oliwkami
i oryginalnym serem Feta L,7,9,10

45 PLN

Allergens list is available on page 20.

Lista alergenów jest dostępna na stronie 20 .

Please note that a service charge of 25 PLN will be applied
to your order.

Opłata za dostawę w wysokości 25 PLN zostanie doliczona do
Państwa rachunku.
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d ay m e n u
menu dzienne

d ay m e n u
menu dzienne
Available daily from 12 pm to 11 pm

Serwowane od 12 do 23

soups

zupy

Creamy Tomato Soup 
with garlic croutons V,1,3,7,9,10

25 PLN

Krem z pomidorów 
z grzankami czosnkowymi V,1,3,7,9,10

25 PLN

"Żurek" - traditional Polish soup with white
sausage and hard - boiled egg P,R,1,3,5,6,7,9,10

28 PLN

Tradycyjny polski Żurek z białą kiełbasą
i jajem gotowanym na twardo P,R,1,3,5,6,7,9,10

28 PLN

French onion soup
with Gruyère crouton V,1,3,4,7,9,10

25 PLN

Francuska zupa cebulowa
z grzanką z serem Gruyère V,1,3,4,7,9,10

25 PLN

kanapki

sandwiches
Club Sandwich 
Sandwich on toasted white or whole
wheat bread, grilled chicken, fried egg,
bacon, tomato, lettuce and mayonnaise
served with French fries P,1,3,7,9,10

57 PLN

57 PLN
Club Sandwich 
Kanapka w chlebie tostowym pszennym lub
pełnoziarnistym, z grillowanym kurczakiem,
jajkiem sadzonym, boczkiem, pomidorem,
sałatą i majonezem, serwowana z frytkami P,1,3,7,9,10

Beef burger 180g 
Grilled to your liking, served on a toasted
sesame bun with iceberg lettuce, tomato,
pickled cucumber, roasted onions,
served with French fries 1,3,6,7,9,10,11

52 PLN

Burger wołowy 180g 
52 PLN
Wysmażony tak jak lubisz, podany w tostowanej
bułce sezamowej z sałatą lodową, pomidorem,
ogórkiem konserwowym, prażoną cebulą,
serwowany z frytkami 1,3,6,7,9,10,11

Philadelphia Steak Sandwich
Sandwich with grilled beef tenderloin,
cheese sauce and onions, jalapeño pepper,
served with French fries S,1,3,5,6,7,8,9,10

52 PLN

Philadelphia Steak Sandwich 
Kanapka z grillowaną polędwicą wołową,
sosem serowym, cebulą i papryczką jalapeño,
serwowana z frytkami S,1,3,5,6,7,8,9,10

52 PLN

DownTown burger 300g
75 PLN
Grilled to your liking, served on a toasted
sesame bun with romaine lettuce, tomato,
jalapeño pepper, gherkin, red onion
and Oscypek cheese,served with french fries R,1,3,7,9,10

Burger DownTown 300g
75 PLN
Wysmażony tak, jak lubisz, podany w tostowanej
bułce sezamowej z sałatą rzymską,
papryczką jalapeño, pomidorem, ogórkiem
konserwowym, czerwoną cebulą
i serem Oscypek, serwowany z frytkami R,1,3,7,9,10

Allergens list is available on page 20.

Lista alergenów jest dostępna na stronie 20.

Please note that a service charge of 25 PLN will be applied
to your order.

Opłata za dostawę w wysokości 25 PLN zostanie doliczona do
Państwa rachunku.
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d ay m e n u
menu dzienne

d ay m e n u
menu dzienne

Available daily from 12 pm to 11 pm

Serwowane od 12 do 23

main courses and steaks

dania główne i steki

Polish Schnitzel
68 PLN
Breaded and fried pork loin
with potato purée, fried cabbage and parsley R,P,1,3,7,9,10

Polski sznycel 
kotlet wieprzowy w panierce,
purée ziemniaczane, kapusta zasmażana,
natka pietruszki R,P,1,3,7,9,10

68 PLN

Roasted duck
75 PLN
with baby beets marinated with honey,
potatoes with marjoram and cranberry sauce R,1,7,8,9,10,12

Kaczka pieczona
z mini buraczkami duszonymi w miodzie,
ziemniakami z majerankiem
i sosem żurawinowym R,1,7,8,9,10,12

75 PLN

Pappardelle pasta 
70 PLN
with beef, shrimps, spinach,
cherry tomatoes and Parmesan cheese 1,2,3,6,7,8,9,10

Makaron pappardelle
z wołowiną, krewetkami, szpinakiem,
pomidorkami cherry i Parmezanem 1,2,3,6,7,8,9,10

70 PLN

Gently smoked Baltic salmon steak
90 PLN
with baby broccoli,
Beluga lentils and Korean black garlic sauce 4,7,9,10

Łosoś bałtycki delikatnie podwędzany
90 PLN
z mini brokułami, soczewicą Beluga
i sosem z koreańskiego czarnego czosnku 4,7,9,10

Green peas risotto
with roasted cherry tomatoes, leek oil
and Parmesan flakes V,7,9,10,12

Risotto z zielonym groszkiem
z pieczonymi pomidorkami cherry,
olejem porowym i płatkami Parmezanu V,7,9,10,12

55 PLN

Available daily from 12 pm to 11 pm

55 PLN

Traditional Polish pierogi
43 PLN
boiled or fried with a filling of your choice:
cabbage and mushrooms / cheese and potatoes / meat
served with braised onions and herbs P,R,1,3,7,9,10

Tradycyjne polskie pierogi
43 PLN
gotowane lub smażone z nadzieniem do wyboru:
z kapustą i grzybami / serem i ziemniakami / mięsem
wszystkie podawane z duszoną cebulką i ziołami P,R,1,3,7,9,10

Australian Rib Eye steak 300g 1,9,10

170 PLN

Australijski stek Rib Eye 300g 1,9,10

170 PLN

Polish beef tenderloin 200g 1,9,10

110 PLN

Polska polędwica wołowa 200g 1,9,10

110 PLN

Polish beef tenderloin 300g 1,9,10

140 PLN

Polska polędwica wołowa 300g 1,9,10

140 PLN


Every steak dish includes 2 side dishes
and one sauce of your choice.
Any additional side dish or sauce is extra charged.

W cenę każdego steka wliczone są 2 dodatki
i jeden sos do wyboru.
Każdy kolejny dodatek lub sos jest płatny.

side dishes

dodatki

10 PLN each

Pieczony ziemniak z kwaśną śmietaną 7,9,10/ purée
ziemniaczane 7,9,10 / frytki steakhouse / mini warzywa
sezonowe 7,9,10 / kremowy szpinak z parmezanem 1,7,9,10,12
/ zielona sałatka z sosem z vinaigrette 9,10

sauces

sosy

Madagascar green peppercorn S,1,7,9,10,12
/ natural red wine sauce 9,10,12 / steak butter 7,9,10

Allergens list is available on page 20.
Please note that a service charge of 25 PLN will be applied
to your order.
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desserts

desery

Apple tarte tatin
30 PLN
with caramel, crumble and Chantilly cream 1,3,7,8

Tarta tatin jabłkowa
30 PLN
z karmelem, kruszonką i kremem Chantilly 1,3,7,8

Coffee mousse

with crème brûlée, tonka beans
and chocolate brownie 1,3,7,8

30 PLN

Mus kawowy

z crème brûlée i fasolką tonka
na czekoladowym brownie 1,3,7,8

30 PLN

Cheesecake trio

with chocolate, vanilla, strawberries
and raspberry coulis 1,3,7,8

30 PLN

Trio sernikowe

z czekoladą, wanilią, truskawkami
i coulis z malin 1,3,7,8

30 PLN



10 PLN każdy

Baked potato with sour cream 7,9,10/ potato purée 7,9,10
/ steakhouse french fries / seasonal baby
vegetables 7,9,10 / creamy spinach with Parmesan
cheese 1,7,9,10,12/ green salad with vinaigrette sauce 9,10

5 PLN each

Serwowane od 12 do 23

5 PLN każdy

Sos z zielonego pieprzu z Madagaskaru S,1,7,9,10,12
/ sos naturalny z czerwonym winem 9,10,12
/ masło stekowe 7,9,10

							
Lista alergenów jest dostępna na stronie 20.
Opłata za dostawę w wysokościa 25 PLN zostanie doliczona do Państwa
rachunku.

Allergens list available on page 20.
Please note that a service charge of 25 PLN will be applied

Lista alergenów jest dostępna na stronie 20.
Opłata za dostawę w wysokościa 25 PLN zostanie doliczona do Państwa
rachunku.
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night menu
menu nocne

night menu
menu nocne

Available daily from 11 pm to 6 am

Serwowane od 23 do 6

Available daily from 11 pm to 6 am

Serwowane od 23 do 6

appetizers, salads and soups

przekąski, sałatki i zupy

sandwiches and main courses

kanapki i dania główne

Club Sandwich 
Sandwich on toasted white or whole
wheat bread, grilled chicken, fried egg,
bacon, tomato, lettuce and mayonnaise
served with French fries P,1,3,7,9,10

57 PLN

Club Sandwich 
57 PLN
Kanapka w chlebie tostowym pszennym lub
pełnoziarnistym, z grillowanym kurczakiem,
jajkiem sadzonym, boczkiem, pomidorem,
sałatą i majonezem, serwowana z frytkami P,1,3,7,9,10

Beef burger 180g 
Grilled to your liking, served on a toasted
sesame bun with iceberg lettuce, tomato,
pickled cucumber, roasted onions,
served with French fries 1,3,6,7,9,10,10

52 PLN

Burger wołowy 180g 
52 PLN
Wysmażony tak jak lubisz, podany w tostowanej
bułce sezamowej z sałatą lodową, pomidorem,
ogórkiem konserwowym, prażoną cebulą,
serwowany z frytkami 1,3,6,7,9,10,11

Gently smoked Baltic salmon steak
90 PLN
with baby broccoli,
Beluga lentils and Korean black garlic sauce 4,7,9,10

Łosoś bałtycki delikatnie podwędzany
90 PLN
z mini brokułami, soczewicą Beluga
i sosem z koreańskiego czarnego czosnku 4,7,9,10

Traditional Polish pierogi
43 PLN
boiled or fried with a filling of your choice:
cabbage and mushrooms / cheese and potatoes / meat
served with braised onions and herbs P,R,1,3,7,9,10

Tradycyjne polskie pierogi
43 PLN
gotowane lub smażone z nadzieniem do wyboru:
z kapustą i grzybami / serem i ziemniakami / mięsem
wszystkie podawane z duszoną cebulką i ziołami P,R,1,3,7,9,10

Beef Carpaccio
Thinly sliced beef tenderloin with rocket,
dried tomatoes, Parmesan cheese
and balsamic vinegar 1,7,8,9,10

45 PLN

Carpaccio wołowe 
45 PLN
Cienko krojona polędwica wołowa
z rukolą, suszonymi pomidorami, Parmezanem
i octem balsamicznym 1,7,8,9,10

Grilled octopus
with chorizo, roasted tomato salad
and pomegranate salsa 1,6,9,10,14

50 PLN

Grillowana ośmiornica
z chorizo, sałatką z pieczonego pomidora
i salsą z granatem 1,6,9,10,14

50 PLN

Caesar Salad 
Romaine lettuce, anchovies, cherry
tomatoes, croutons, Parmesan flakes,
Caesar dressing V,1,3,4,7,9,10

38 PLN

Sałatka Cezar 
Sałata rzymska, anchovies, pomidory
koktajlowe, grzanki, płatki Parmezanu,
sos Cezar V,1,3,4,7,9,10

38 PLN

Caesar Salad with grilled chicken
and bacon P,1,3,4,7,9,10

45 PLN

Sałatka Cezar z grillowanym kurczakiem 
i bekonem P,1,3,4,7,9,10

45 PLN

Caesar Salad with king prawns 1,2,3,4,7,9,10

50 PLN

Sałatka Cezar z krewetkami królewskimi 1,2,3,4,7,9,1050 PLN

Caesar Salad wih beef 1,3,4,7,9,10

55 PLN

Sałatka Cezar z wołowiną 1,3,4,7,9,10

55 PLN

Tradycyjny polski Żurek z białą kiełbasą
i jajem gotowanym na twardo P,R,1,3,5,6,7,9,10

28 PLN

Tradycyjny polski Żurek z białą kiełbasą
i jajem gotowanym na twardo P,R,1,3,5,6,7,9,10

28 PLN

		
desserts

Allergens list is available on page 20.
Please note that a service charge of 25 PLN will be applied
to your order.
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Lista alergenów jest dostępna na stronie 20.
Opłata za dostawę w wysokości 25 zł zostanie doliczona do Państwa
rachunku.

desery

Coffee mousse

with crème brûlée, tonka beans
and chocolate brownie 1,3,7,8

30 PLN

Mus kawowy

z crème brûlée i fasolką tonka
na czekoladowym brownie 1,3,7,8

30 PLN

Cheesecake trio

with chocolate, vanilla, strawberries
and raspberry coulis 1,3,7,8

30 PLN

Trio sernikowe

z czekoladą, wanilią, truskawkami
i coulis z malin 1,3,7,8

30 PLN

Allergens list is available on page 20.
Please note that a service charge of 25 PLN will be applied
to your order.

Lista alergenów jest dostępna na stronie 20.
Opłata za dostawę w wysokości 25 PLN zostanie doliczona do Państwa
rachunku.
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b e v e r ag e s
napoje

white wines / wina białe



b e v e r ag e s
napoje

15 CL

75 CL

House wine / Wino domowe

19 PLN

90 PLN

Italy / Włochy 
Riff Pinot Grigio Alois Lageder 

25 PLN

120 PLN

Chile
Casa Lapostolle Sauvignon Blanc

32 PLN

160 PLN

Spain / Hiszpania
Viña Esmeralda, Moscatel &
Gewürztraminer Torres
North America / Ameryka Północna 
Long Barn Chardonnay

160 PLN



32 PLN

France / Francja
Chablis Laroche

160 PLN
250 PLN

rose wines / wina różowe
160 PLN

red wines / wina czerwone
19 PLN

90 PLN

Australia
Rawson’s Retreat Penfolds Shiraz Cabernet Sauvignon

160 PLN

Italy / Włochy
Chianti Castiglioni Frescobaldi 

190 PLN

39 PLN

Il Bacca Primitivo Di Manduria Luccarelli

290 PLN

Spain / Hiszpania
Baron de Ley Club Privado

160 PLN

Chile
Montes D.O. Valle de Colchagua
Reserva Cabernet Sauvignon
North America / Ameryka Północna
Long Barn Zinfandel
France / Francja
Crozes Hermitage Les Jalets Paul Jaboulet Aîné
Dourthe No. 1 0,375 L

170 PLN

32 PLN

160 PLN
260 PLN
65 PLN

sparkling wine / wino musujące
Prosecco Guerrieri Rizzardi Extra Dry

75 CL

G.H. Mumm Cordon Rouge Brut 0,375l

180 PLN

Pol Roger Brut Reservé

390 PLN

Moët & Chandon Imperial Brut

450 PLN

G.H. Mumm Le Rosé Brut

590 PLN

Ruinart de Ruinart Brut

590 PLN

Dom Pérignon Brut

1400 PLN

Louis Roederer Cristal Brut

1500 PLN

draft beer / piwo beczkowe

170 PLN

Tyskie klasyczne

19 PLN
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Opłata za dostawę w wysokości 25 zł zostanie doliczona do Państwa
rachunku.

33 CL

Pilsner Urquell, Tyskie 

20 PLN

Heineken

20 PLN

50 CL

Książęce Czerwone Lager

19 PLN

Książęce Ciemne Łagodne 

19 PLN

Książęce Złote Pszeniczne

19 PLN

spirits / wódki

4 CL

50 CL

20 PLN

140 PLN

4 CL

70 CL

34 PLN

490 PLN

22 PLN

240 PLN

Finlandia 

22 PLN

240 PLN

Bacardi Black 

24 PLN

270 PLN

Havana Club Añejo 3 Años 

20 PLN

300 PLN

Gordon's 

22 PLN

240 PLN

Johnnie Walker Black Label 

30 PLN

490 PLN

Chivas Regal 12 years old 

32 PLN

520 PLN

Jack Daniel’s 

34 PLN

470 PLN

Tequila Olmeca Blanco 

29 PLN

450 PLN

cognac / koniaki

4 CL

70 CL

62 PLN

630 PLN

Martell V.S.O.P.

59 PLN


590 PLN

Wyborowa


Belvedere



Absolut Blue



Hennessy V.S.O.P. 

Please note that a service charge of 25 PLN will be applied
to your order.

40 CL



bottled beer / piwo butelkowe

Italy / Włochy
Cipresetto Rosato Antinori

House wine / Wino domowe

champagne / szampany

Please note that a service charge of 25 PLN will be applied
to your order.

Opłata za dostawę w wysokości 25 zł zostanie doliczona do Państwa
rachunku.
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b e v e r ag e s
napoje

b e v e r ag e s
napoje

soft drinks / napoje bezalkoholowe
Coca Cola/Coca Cola Zero/Fanta/Sprite/Kinley Tonic

25 cl

14 PLN

Kropla Beskidu: still water / woda niegazowana
Kropla Délice: sparkling water / woda gazowana

33 cl

14 PLN

Kropla Beskidu: still water / woda niegazowana
Kropla Délice: sparkling water / woda gazowana

75 cl

22 PLN

Cappy drinks: orange/ apple/ blackcurrant/
grapefruit /tomato
Napoje Cappy: pomarańczowy/ jabłkowy/ z czarnej
porzeczki/ grejpfrutowy/ pomidorowy

25 cl

16 PLN

Evian

33 cl

15 PLN

Evian

75 cl

26 PLN

Perrier

33 cl

19 PLN

Red Bull

25 cl

23 PLN

Pineapple juice / Sok ananasowy 

25 cl

16 PLN

hot drinks / napoje gorące
Coffee / Dzbanek kawy

20 PLN

Decaffeinated Coffee / Kawa bezkofeinowa

14 PLN

Espresso

17 PLN

Double espresso

21 PLN

Cappuccino

17 PLN

Latte

19 PLN

Hot chocolate / Gorąca czekolada

14 PLN

selection of tea / wybór herbat
17 PLN

English Breakfast / Assam Bari / Earl Grey / Rooibos
Vanilla / Darjeeling
Green leaf / Jasmine / Japanese Classic / Peppermint /
Camomile / Red Berries
Zielona liściasta / jaśminowa / klasyczna japońska /
miętowa / rumiankowa / owoce leśne
fresh juices / świeże soki
Freshly - squeezed orange / grapefruit / carrot juice 
Świeżo wyciskany sok pomarańczowy / grejpfrutowy /
marchewkowy

18

25 cl

23 PLN

Fresh milk for your tea and coffee is available free
of charge upon your request.

Świeże mleko do kawy i herbaty jest dostępne na
Państwa życzenie bez dodatkowej opłaty.

Please note that a service charge of 25 PLN will be applied
to your order.

Opłata za dostawę w wysokości 25 zł zostanie doliczona
do Państwa rachunku.
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allergens list
lista alergenów

allergens key

lista alergenów

1 gluten
2 shellfish
3 eggs
4 fish
5 peanuts
6 soya
7 milk protein and lactose
8 nuts
9 celery
10 charlock
11 sesame seeds
12 sulphur dioxide
13 lupin
14 molluscs

1 gluten
2 skorupiaki
3 jaja
4 ryby
5 orzeszki ziemne
6 soja
7 białko mleka i laktoza
8 orzechy
9 seler
10 gorczyca
11 nasiona sezamu
12 dwutlenek siarki
13 łubin
14 mięczaki

V - vegetarian course
L - low fat course
P - contains pork
S - spicy course
R - local course
VG - vegan course

V - danie wegetariańskie
L - danie niskotłuszczowe
P - danie z wieprzowiną
S - danie ostre
R - danie regionalne
VG - danie wegańskie
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InterContinental Warszawa
ul.Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa
T: +48 22 328 8888
warsaw@ihg.com
InterContinental.com

