TRADYCYJNE SPOTKANIE WIGILIJNE
W RESTAURACJI WIERZYNEK

Szanowni Państwo,
Wierzynek jest najsłynniejszą polską restauracją, w której zgodnie z legendą w 1364
roku Mikołaj Wierzynek podejmował europejskich monarchów zaproszonych przez króla Kazimierza
Wielkiego. To wyjątkowe i magiczne miejsce na Rynku Głównym w Krakowie, w którym niezwykła
atmosfera splata się z historią, tradycją i sztuką kulinarną. Zachwyca nie tylko pięknymi, historycznymi
wnętrzami, ale również wykwitną kuchnią oraz elegancką i profesjonalną obsługą.

Ladies and gentlemen,
Wierzynek is the most famous Polish restaurant, where according to a legend in 1364
Mikolaj Wierzynek became a host of a famous feast to which European monarchs were invited by King
Casimir the Great. Wierzynek is a unique and magical place on the Market Square in Krakow,
where unusual atmosphere combines with history, tradition and culinary arts. It impresses not only
with beautiful, historical interiors, but also with its unique traditional Polish cuisine and elegant
and professional service.
Prosimy o wybór jednego zestawu menu dla wszystkich gości.
Please choose one and the same menu for all the guests.

Serdecznie zapraszamy!
We hope that you will join us!

***
ZESTAW I / SET I
PRZYSTAWKI

serwowane na stół / served on table
Śledzie w dwóch odsłonach:
w śmietanie / z korniszonami
Pasztet z dzika ze śliwką sechlońską i konfiturą z czerwonej cebuli
Herring in two versions:
in cream / with gherkins
Wild boar pate with Sechlonska plum and red onion jam

ZUPA / SOUP
Barszcz czerwony z uszkami
Traditional beetroot borscht with dumplings

DANIE GŁÓWNE / MAIN COURSE

do wyboru jedno danie dla całej grupy / to choose one for all in the group
Filet z dorsza z purée ziemniaczanym i suszonymi prawdziwkami,
podany z sosem kaparowym i bukietem warzyw
Cod fillet with mashed potatoes and dried porcini mushrooms,
served with caper sauce and a bouquet of vegetables
lub / or
Polędwiczka wieprzowa podana z gołąbkiem z kaszy pęczak
z sosem borowikowym i musem z buraków
Dodatkowo podane zostaną do Dania Głównego:
Pierogi z grzybami i kapustą
Pork tenderloin served with pearl barley stuffing with boletus sauce and beetroot mousse
Additionally, the following will be given to the Main Dish:
Dumplings with mushrooms and cabbage

DESER
Sernik mascarpone
Mascarpone cheesecake
***
Kawa, herbata, woda mineralna, kompot z suszu
Coffee, tea, mineral water, dried compote
***
Wino grzane z domowej receptury / Mulled wine from a home made recipe
21 zł / 150ml
CENA ZESTAWU 159 ZŁ / SET PRICE 159 PLN

***
ZESTAW II / SET II
PRZYSTAWKI

serwowane na stół / served on table
Śledzie w dwóch odsłonach:
w śmietanie / z korniszonami
Pasztet z dzika ze śliwką sechlońską i konfiturą z czerwonej cebuli
Herring in two versions:
in cream / with gherkins
Wild boar pate with Sechlonska plum and red onion jam

ZUPA / SOUP
Krem z grzybów leśnych z oliwą truflowa
Cream of forest mushrooms with truffle olive

DANIE GŁÓWNE / MAIN COURSE

do wyboru jedno danie dla całej grupy / to choose one for all in the group
Filet z kaczki z kluseczkami kładzionymi, szpinakiem
i sosem wiśniowym z kurkami
Duck fillet with dumplings, spinach and cherry sauce with chanterelles
lub / or
Sandacz podany z risotto z grzybami, oliwą ziołową i brokułem gałązkowym
Dodatkowo podane zostaną do Dania Głównego:
Pierogi z grzybami i kapustą
Zander served with risotto and mushrooms, herbal oil and broccoli
Additionally, the following will be given to the Main Dish:
Dumplings with mushrooms and cabbage

DESER
Sernik w białej czekoladzie z lodami waniliowymi
White chocolate cheesecake with vanilla ice cream
***
Kawa, herbata, woda mineralna, kompot z suszu
Coffee, tea, mineral water, dried compote
***
Wino grzane z domowej receptury / Mulled wine from a home made recipe
21 zł / 150ml
CENA ZESTAWU 179 ZŁ / SET PRICE 179 PLN

Minimalna ilość osób 15
The minimum number of people is 15
Serwis kelnerski nie jest wliczony w cenę zestawu. Będzie nam bardzo miło,
jeśli zgodzą się Państwo doliczyć 10% wartości kolacji do rachunku i docenią w ten sposób
pracę naszego zespołu.Wszelkie informacje o Państwa rezerwacji zostaną przekazane
managerom odpowiedzialnym za realizację rezerwacji i opiekę nad Państwa Gośćmi.
Waiter service is not included. We will be very pleased if you agree to add 10%
of the dinner value to the bill and appreciate the work of our team in this way.
All information about your booking will be provided to the managers who
will take care of your guests.

Rynek Główny 16
Main Market Square 16
tel./phone: +48 12 424 96 24/25
e-mail: rezerwacja@wierzynek.com.pl
www.wierzynek.pl

