
NAPOJE GORĄCE
Herbata w dzbanku  800 ml 15 zł

Herbata w kubku  250 ml 8 zł

Herbata zimowa  300 ml 12 zł

Kawa espresso  60 ml 10 zł

Cappuccino  150 ml 12 zł

Latte  200 ml 12 zł

Americano  200 ml 12 zł

NAPOJE ZIMNE
Soki owocowe  250 ml 8 zł

(jabłko/pomarańcz/czarna porzeczka) 

Soki świeżo wyciskane  250 ml 15 zł

Woda mineralna  250 ml 7 zł 

(gazowana/niegazowana)

Coca-cola  250 ml 9 zł

Fanta  250 ml 9 zł

Sprite  250 ml 9 zł

MENU

AR K ADA

R E S TA U R AC JA 
AR K ADA

ul. Przy trasie 6
96-321 Huta Żabiowolska

tel. 606 778 267
e-mail: gastronomia@palatium.pl



ZUPY
Domowy rosół z trzech mięs z makaronem 14 zł 

Krem z zielonego groszku z pieczoną papryką 18 zł 

Krem z pomidorów z mlekiem kokosowym 17 zł 

Krem z pieczonego jabłka z suszonym 
pomidorem, serem feta i smażoną śliwką 17 zł 

PRZYSTAWKI
Szaszłyk z wątróbki w boczku z suszoną śliwką 
w aromatycznym sosie z tłuczonego pieprzu 
z sałatami 25 zł 

Grillowane halloumi na sałatach w sosie 
żurawinowo balsamicznym 29 zł 

Krewetki w sosie winno maślanym z grzankami 45 zł 

SAŁATY
Klasyczna sałata Cezar z kurczakiem 
i grzankami 29 zł 

Sałata ze świeżego szpinaku z gorgonzolą, 
karmelizowanymi włoskimi orzechami 
i marynowaną gruszką 32 zł 

DANIA GŁÓWNE
Wołowina wolno gotowana z purée z selera 
i burakami balsamicznymi 47 zł 

Pierś z kaczki w wiśniowym sosie z purée 
ziemniaczanym i sałatami 69 zł 

Tradycyjny schabowy z kością, z opiekanymi 
ziemniakami i zasmażaną kapustą 39 zł 

Grillowany stek z łososia z musem chrzanowym, 
warzywami z patelni i purée z batatów 70 zł

Pierś z kurczaka rosso blanco na kremowym 
purée z sałatami 37 zł

Stek z polędwicy wołowej, grillowane 
warzywa i ziemniaki z rozmarynem 93 zł

Gnocchi w pesto z parmezanem 26 zł

z kurczakiem 32 zł

z krewetkami 45 zł

z wołowiną 37 zł

DANIA DLA DZIECI
Nuggetsy z frytkami 18 zł

Naleśniki z serem, nutellą i bitą śmietaną 17 zł

DESERY
Szarlotka na ciepło z lodami waniliowymi   24 zł

Sufl et ze smażoną pomarańczą 23 zł

Panna Cotta z musem truskawkowym  21 zł


