
14.02.2023 godz. 19:00



Przystawka:

• Ostrygi z vinaigrette limonkowym

• Tatar wołowy z kiszonymi warzywami

Zupa:

• Pikantny krem kokosowy z pieczoną perliczką

Danie Główne:

• Lucjan z musem z batatów i chrupiącymi warzywami

• Cielęcina w calvadosie z rozetką ziemniaczaną

Deser:

• Mus z prosecco z malinami i różą

Zapraszamy na romantyczną kolację walentynkową,
której wyjątkowego klimatu doda muzyka na żywo

Serwowane 6-daniowe menu zawiera:

Podczas kolacji odbędzie się wine pairing
Do każdego dania będą proponowane

wyselekcjonowane przez naszego sommeliera wina,
idealnie współgrające z kompozycją smakową na talerzu.

Cena 6-daniowego menu degustacyjnego:
259 PLN / osoba*

*nie zawiera dedykowanych win

Rezerwacji można dokonać pod nr telefonu: +48 573 802 071
lub wysyłając e-mail na adres: reservation@ackrakow.com

Warunki rezerwacji: 
Konieczna wcześniejsza rezerwacja stolików.
Napoje oraz alkohole są dodatkowo płatne

Rozmieszczenie stolików oraz przydzielenie miejsc podczas kolacji leży po stronie hotelu.
Udział w kolacji wymaga 100% przedpłaty, bez możliwości anulacji.



14.02.2023 at 7 p.m.



Appetizer:
Oysters with a lime vinaigrette

Beef tartare with pickled vegetables

Soup:

Spicy coconut cream with roasted guinea fowl

Main Course:

Snapper on sweet potato mousse with crispy vegetables
Veal in calvados with potato rosette

Dessert:

Prosecco mousse with raspberries and rose

Enjoy a romantic Valentine's dinner 
with a special atmosphere created by live music

The served 6-course menu includes:

Wine pairing will take place during the dinner. 
Each course will be accompanied by wines selected by our sommelier, 

perfectly matching the flavour composition on the plate.

Price of the 6-course tasting menu:
259 PLN / person*

*Does not include selected wines

Reservations can be made by calling +48 573 802 071
or by sending an e-mail to: reservation@ackrakow.com

Booking conditions: 
Advance table reservation necessary. 

Drinks and alcohol are at an additional cost.
The arrangement of tables and the allocation of seats at dinner is the responsibility of the hotel.

Participation in the dinner requires 100% prepayment without the possibility of cancellation.


