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Wielkanoc 2023�

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

Niedziela 09.04.2023�

Kolacja wielkanocna 
z muzyką na żywo�

Godziny kolacji: 18:00 - 20:00�

Cena: 149 PLN/osoba 
dzieci do 2 lat bezpłatnie; 3 - 11 lat - połowa ceny�

Kolacja w formie bufetu z zimnymi przekąskami
oraz gorącymi daniami.

 Woda, kawa i herbata w cenie

Konieczna wcześniejsza rezerwacja.
Udział w kolacji/brunchu wymaga 100% przedpłaty, 

bez możliwości anulacji.

Warunki rezerwacji:



Kolacja wielkanocna - niedziela �

Menu

Przekąski zimne �

Rostbef na pieczonej papryce 

Cielęcina w sosie tuńczykowym 

Wędzona makrela na musie warzywnym 

Haloumi z mostardą brzoskwiniową 

Sałatka z grillowanymi warzywami i balsamico

Sałatka z serem dojrzewającym i owocami 

Bar sałatkowy z dodatkami i dresingami 

Pieczywo, masło, oliwy smakowe

Dania główne

Zupa gulaszowa z wędzoną papryką 

Confitowane udko z kaczki

Polędwica z dorsza z palonym masłem 

Risotto z boczniakami 

Gratin ziemniaczane z parmezanem 

Warzywne ratatouille

Desery

Sernik z białą czekoladą 

Tarta gruszkowa 

Krem pistacjowy



Wielkanoc 2023�

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

Poniedziałek 10.04.2023�

Brunch Wielkanocny�

Godziny: 13:00 - 16:00�

Cena: 199 PLN/osoba 
dzieci do 2 lat bezpłatnie; 3 - 11 lat - połowa ceny�

Konieczna wcześniejsza rezerwacja.
Udział w kolacji/brunchu wymaga 100% przedpłaty, 

bez możliwości anulacji.

Warunki rezerwacji:

Brunch w formie bufetu z zimnymi przekąskami
oraz gorącymi daniami.

 Woda, kawa i herbata w cenie



Brunch wielkanocny - poniedziałek �

Przekąski zimne �

Kiszone jajka w occie estragonowym 
Pasztet z królika z grzybami

Szynka w glazurze miodowej  
Halibut zapiekany z chrzanem 

Wybór regionalnych wędlin i kiełbas 
Deska serów dojrzewających 

Kruche sałaty z miecznikiem i cytrusami 
Sałatka z wołowiną  w aromacie chrzanu wasabi 

Sałatka z pieczonym oscypkiem i wiśniami 
Bar sałatkowy z dodatkami i dresingami 

Pieczywo, masło, oliwy smakowe

Dania główne

Barszcz biały z wędzonym boczkiem 
Pieczony udziec jagnięcy w sosie rozmarynowym 

Szarpana wieprzowina z konfitura cebulową 
Piotrosz pieczony z ziołami 

Ravioli z borowikami i parmezanem 
Ziemniaki puree z klarowanym masłem 

Pieczone warzywa sezonowe

Desery

Babka piaskowa 
Mazurek cytrynowy 

Sernik z pieczonymi malinami 
Jajka czekoladowe

Menu
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Easter 2023�

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

Sunday 09.04.2023�

Easter dinner  
with live music

Dinner hours: 6:00 p.m. till 8:00 p.m.�

Price: 149 PLN/person 
Children up to 2 years free ; 3-11 years – half price

Dinner buffet with 
cold snacks and hot dishes. 

Water, coffee and tea included

Advance booking required.
Participation in the dinner requires 100% prepayment, 

no cancellation possible.

Booking conditions:



Easter dinner – Sunday �

Menu

Cold snacks �

Loin with roasted peppers 

Veal in tuna sauce 

Smoked mackerel on a vegetable mousse 

Haloumi with mostarda di frutta

Salad with grilled vegetables and balsamico

Salad with ripened cheese and fruit 

Salad bar with side dishes and dressings 

Fresh bread, butter, flavoured oils

Main dishes

Goulash soup with smoked paprika 

Confit of duck leg

Cod fillet with roasted butter 

Risotto with oyster mushrooms 

Potato gratin with parmesan cheese 

Vegetable ratatouille

Dessert 

Cheesecake with white chocolate 

Pear tartare 

Pistachio cream



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

Monday 10.04.2023�

Easter brunch

Godziny: 1:00 p.m. till 4:00 p.m. 

Price: 199 PLN/ person 
Children up to 2 years free ; 3-11 years – half price

Easter 2023�

Brunch buffet with cold snacks and hot dishes. 
        Water, coffee and tea included

Advance booking required.
Participation in the dinner requires 100% prepayment, 

no cancellation possible.

Booking conditions:



Easter brunch – Monday

Cold snacks

Pickled eggs in tarragon vinegar 
Rabbit pate with mushrooms

Ham in a honey glaze 
Halibut baked with horseradish 

Selection of regional cold cuts and sausages 
Ripened cheese board 

Crisp salads with swordfish and citrus 
Salad with beef in wasabi horseradish aroma 

Salad with roasted oscypek (regional sheep's milk cheese) and cherries 
Salad bar with side dishes and dressings 

Fresh bread, butter, flavoured oils

Main dishes

White borscht with smoked bacon 
Roast leg of lamb with rosemary sauce 

Pulled pork with onion jam 
Roast dory (fish) with herbs 

Ravioli with boletus mushroom and parmesan cheese 
Mashed potatoes with clarified butter 

Roasted seasonal vegetables

Dessert 

Sponge cake 
Lemon mazurek (traditional Polish Easter cake) 

Cheesecake with roasted raspberries 
Chocolate eggs

Menu


