NAPOJE ZIMNE
Sok: Pomarańcza / Grejpfrut / Jabłko /
Czarna porzeczka / Pomidor (0,3 l) - 9 zł
Świeżo wyciskany sok: Pomarańcza /
Grejpfrut / Mieszany (0,3 l) - 16 zł
Coca Cola/Coca Cola Zero (0,25 l) - 8 zł
Fanta (0,25 l) - 8 zł
Sprite (0,25 l) - 8 zł
Kinley Tonic (0,25 l) - 8 zł
Woda mineralna (0,33 l) - 7 zł
Red Bull (0,25 l) - 13 zł

NAPOJE CIEPŁE
Herbata Lipton - 9 zł

Hotel Pelikan to wyjątkowe miejsce
z rodzinną atmosferą. Wyróżnia nas
wyśmienite jedzenie oraz indywidualne
podejście do gości.

Kawa - 10 zł

W naszym hotelu znajduje się 15 pokoi

Caffe Lungo - 10 zł

i łącznie 33 miejsca noclegowe.

Espresso - 10 zł

Na terenie obiektu znajdują się:

Espresso Doppio - 14 zł
Cappucino - 11 zł

plac zabaw, bilard, sauna

Caffe Latte - 11 zł

oraz strzelnica na broń palną.

Kawa z likierem czekoladowym - 15 zł

Dysponujemy również salą bankietową,

Gorąca czekolada - 14 zł

PIWA
Tyskie (0,5 l) - 12 zł

na której organizujemy imprezy
okolicznościowe i wesela do 120 osób.
O szczegóły naszej oferty zapytaj obsługę.

Lech Premium (0,5 l) - 12 zł
Żywiec (0,5 l) - 12 zł
Miłosław Niefiltrowane (0,5 l) - 13 zł

LUNCHE

Miłosław Pilzner (0,5 l) - 13 zł

Od poniedziałku do piątku

Miłosław Koźlak (0,5 l) - 13 zł
Miłosław Pszeniczne (0,5 l) - 13 zł
Somersby Arbuzowy (0,4 l) - 11 zł
Bavaria bezalkoholowa (0,33 l) - 12 zł
Heineken bezalkoholowy (0,5 l) - 12 zł

w godzinach 12:00 - 17:00
serwujemy 2-daniowe lunche w
atrakcyjnej cenie.
+42 276 44 46

Masz ochotę na wino, whisky,
drinka?
Poproś o naszą kartę alkoholi.

biuro@pelikan.info.pl
www.pelikan.info.pl
Polub nas na Facebooku

HOTEL
RESTAURACJA

PRZYSTAWKI
Smalec z kiszonymi ogórkami i pieczywem - 18 zł
Tymbaliki wołowe z musem chrzanowym

SAŁATKI

Żeberka w sosie BBQ (300 g) - 42 zł

Sałatka Szefa Kuchni z kurczakiem (150 g),
pomidorem, ogórkiem, pomidorami secchi,

Filet z kurczaka (200 g)

prażonym słonecznikiem, papryką i cebulą - 30 zł

z sosem serowym na białym winie - 43 zł

podane w słoiku - 21 zł
Sałatka z serami pleśniowymi, orzechami,

Polędwiczka wieprzowa sous-vide

Smażone krążki kalmarów (200 g)

winogronem, pomidorkami koktajlowymi,

owinięta szynką parmeńską (170 g) podana z sosem

na kruchej sałacie z sosem czosnkowym - 28 zł

prażonymi pestkami dyni oraz malinowym winegretem

musztardowo-miodowym, puree oraz mixem sałat

- 33 zł

- 49 zł

Krewetki smażone z czosnkiem

Kark z dzika (200 g) z sosem jałowcowym,

podane na sałatce winegret - 43 zł

purée z czosnkiem niedźwiedzim,

Carpaccio z lokalnej polędwicy wołowej (100 g)
z rukolą, kaparami i parmezanem - 38 zł

smażoną brukselką i boczkiem - 54 zł

Siekany tatar z lokalnej polędwicy
wołowej (100 g) z piklami i cebulą - 38 zł

RYBY
Pstrąg (280-320 g) z cytrynowym pieprzem

ZUPY
Domowy rosół (250 ml / 380 ml)
z makaronem oraz płatami kurczaka - 14 zł / 17 zł

podany z frytkami oraz mixem sałat - 46 zł
Łosoś sous-vide (180 g) z limonkowym
majonezem, ryżem basmati
i smażonymi na maśle szparagami - 65 zł

Żurek staropolski (380 ml)

DANIA GŁÓWNE
wędzonym oraz oliwą bazyliową - 22 zł
Orientalny krem z dyni z mlekiem kokosowym,
chilli i krewetkami (380 ml) - 25 zł

Sznycel wieprzowy (150 g) z jajkiem sadzonym,
młode ziemniaki smażone oraz kapusta zasmażana
z grzybami - 35 zł
Fajitas drobiowy lub wieprzowy - smażone paseczki
mięsa z papryką, cebulą i jalapeño (200 g)
podany z ryżem basmati - 39 zł

PASTY
Spaghetti aglio olio z chilli, czosnkiem, oliwą,
natką pietruszki oraz parmezanem - 29 zł
Gnocchi z polędwiczką wieprzową
w sosie grzybowym z rozmarynem - 39 zł

Soczysty domowy burger wołowy (190 g)
(100% wołowiny) z serem, sałatami, warzywami
i pomidorowym majonezem, frytki steakhouse
oraz mix sałat - 39 zł
Polecamy do burgera dodatkowo bekon,
papryczki jalapeño lub suszone pomidory + 3 zł
Grillowany karczek (200 g)

- Danie wegetariańskie

z sosem z zielonego pieprzu - 80 zł
Stek z polędwicy wołowej (200 g)
z masłem czosnkowym - 85 zł

Uzupełnij oznaczone dania o:
Frytki steakhouse

z białą kiełbasą i jajkiem - 18 zł
Krem z pomidorów (380 ml) z twarogiem

Stek Rib-Eye (350 g)

z jogurtowym sosem czosnkowym - 37 zł

Ryż basmati

Smażone pomidorki
koktajlowe

Purée maślane

Fasolka czosnkowa

Ziemniaki po parysku

Mix sałat

DLA DZIECI
Spaghetti bolognese (200 g) - 23 zł
Nuggetsy z kurczaka (100 g) panierowane
w panco z frytkami i marchewką paryską - 26 zł

DESERY
Domowe ciasto dnia - 14 zł (zapytaj o dostępność)
Puchar lodowy z owocami - 21 zł
Fondant czekoladowy
z pomarańczowym sorbetem - 24 zł
Lodowy krem kataloński z jagodowym kawiorem
i kwaśnym sorbetem - 26 zł

