Napoje gorące i bezalkoholowe
Hot and non-alcoholic drinks
Espresso / Kawa Americano
Espresso 35 ml / Americano 80 ml

17 PLN

Podwójne espresso Double espresso 70 ml

24 PLN

Cappuccino 150 ml 

22 PLN

Caffè latte 200 ml

22 PLN

Kawa bezkofeinowa Decaffeinated coffee 100 ml 

19 PLN

Gorąca czekolada Hot chocolate 150 ml

22 PLN

Herbata liściasta Leaf tea 200 ml 

17 PLN

Woda mineralna
Mineral water 330/700 ml

14 / 23 PLN

Pepsi, Pepsi Max, 7Up, Tonic, Mirinda 200 ml

15 PLN

Ice Tea Iced Tea 250 ml 

19 PLN

Red Bull 250 ml 

24 PLN

Sok owocowy Fruit juice 200 ml 

15 PLN

Świeżo wyciskany sok 
pomarańczowy lub grejpfrutowy
Freshly squeezed orange or grapefruit juice 200 ml

25 PLN

Karta obowiązuje od maja 2022. Ceny zawierają
VAT. Potrawy w menu mogą zawierać alergeny.
Opłata za room service wynosi 10 PLN.

Bogusława Jerzak

The menu is available from May 2022. Prices include
VAT. Dishes on the menu may contain allergens.
The room service fee is 10 PLN.

Szef kuchni Chef

Jesteś uczestnikiem programu ALL – Accor Live Limitless?
Zdobywaj punkty Rewards w naszych barach i restauracjach
nawet, gdy nie nocujesz w naszym hotelu. 1€ = 1 punkt Rewards
Already a member of ALL – Accor Live Limitless programme?
Earn Rewards points in our bars and restaurants, even if you
are not staying as a guest in our hotel. 1€ = 1 Rewards point.

Jeżeli jesteś uczulony na jakikolwiek produkt, proszę poinformuj o tym kelnera.
If you are allergic to any product please inform the waiter about it.
novotel.com accorhotels.com

Specjały Specials

Przystawki Starters
Mozzarella, chutney z pomidorów, 
34 PLN
pomidor pieczony, salsa z pomidorów,
oliwa z bazylii tajskiej, pieczywo korzenne
Mozzarella, tomato chutney, baked tomato, tomato
salsa, Thai basil oil, spiced bread 80/220 g
Polski śledź, jabłko, por, ogórek,
38 PLN
bagietka korzenna
Polish herring, apple, leek, cucumber, spiced baguette
80/220 g
Sałatka z wędzoną piersią z gęsi,
46 PLN
grillowany pak choi, kolorowe pomidory,
winegret malinowy
Salad with smoked goose breast, grilled pak choi,
colorful tomatoes, raspberry vinaigrette 80/200 g

Żurek, biała kiełbasa, jajko
Sour rye soup, white sausage, egg 250 g

26 PLN

Czarne tagliatelle z krewetkami (4 szt.) 
Black tagliatelle with prawns (4 pcs.) 80/200 g

48 PLN

Sałatka Cezar, grillowany kurczak, boczek, parmezan
Caesar salad, grilled chicken, bacon, Parmesan 130/300 g

46 PLN

42 PLN

Tatar z polędwicy wołowej, żółtko, anchois, pikle, rydze
Beef sirloin tartare, egg yolk, anchovies, pickles, red pine mushrooms 120/200 g

54 PLN

Strozzapreti z kurczakiem, 
boczniakiem i szpinakiem, śmietana
Strozzapreti with chicken, oyster mushroom
and spinach, sour cream 80/200 g

Burger z wołowiny sezonowanej, ser cheddar, warzywa, bułka maślana, frytki 
Seasoned beef burger, cheddar, vegetables, bun, fries
mały small 220/550 g duży large 440/750 g

54 PLN / 72 PLN

Gnocchi z pesto z suszonych 
pomidorów i rukoli, czosnek w płatkach
Gnocchi with sun-dried tomato pesto
and arugula, garlic flakes 80/200 g

36 PLN

Burger wegański, awokado, warzywa, frytki
Vegan burger, avocado, vegetables, fries
mały small 220/550 g duży large 440/750 g

54 PLN / 72 PLN

Club sandwich z kurczakiem, jajko sadzone, boczek
Club sandwich with chicken, fried egg, bacon 130/370 g

46 PLN

Grillowany antrykot wołowy, kompozycja sałat, sos bearneński, frytki domowe 
Grilled beef entrecote, lettuce mix, bearnaise sauce, home fries 220/350 g

94 PLN

Stek z polędwicy wołowej sezonowanej, kompozycja sałat, sos bearneński, frytki domowe 
Seasoned sirloin steak, lettuce mix, bearnaise sauce, home fries 220/350 g
Czekoladowe brownie 
Chocolate brownie 150 g


Zupy Soups
Krem z pomidorów i pieczonej papryki,
grzanka z kozim serem
Cream of tomato and roasted peppers,
toast with goat cheese 250 g

24 PLN

Zupa z ogórków małosolnych 
Low-salt cucumber soup 250 g

24 PLN

Dodatki Side dishes
Grillowane warzywa
Grilled vegetables 100 g
Ryż basmati
Basmati rice 100 g
Sałata mix
Lettuce mix 100 g

12

PLN

128 PLN
24 PLN

Dania główne Main courses

Desery Desserts
Tort bezowy Dakłas, pistacje, 
orzechy włoskie, daktyle
Dacquoise meringue cake, pistachios,
walnuts, dates 150 g

26 PLN

Sernik z sosem malinowym
Cheesecake with raspberry sauce 150 g

26 PLN

Wybór lodów i sorbetów z owocami
Selection of ice cream and sorbets
with fruits 150 g

26 PLN

Sandacz, zielone warzywa, kalarepa, ciecierzyca, śmietana, bazylia
Zander, green vegetables, kohlrabi, chickpeas, sour cream, basil 160/350 g

58 PLN

Grillowany stek z łososia, ziemniaki purée, pieczona papryka, sos maślany
Grilled salmon steak, mashed potatoes, roasted peppers, butter sauce 160/350 g

68 PLN

Danie wegetariańskie
Vegetarian dish

Pieczona pierś z kurczaka zagrodowego, groszek cukrowy, 
pieczone pomidorki cherry, purée z oliwą truflową, palone masło
Roasted farm chicken breast, sugar snap peas, roasted cherry tomatoes,
purée with truffle oil, burnt butter 180/350 g

54 PLN

Danie wegańskie
Vegan dish

Kotlet schabowy z kostką, ziemniaki purée, tradycyjna mizeria
Pork chop on the bone, mashed potatoes, traditional cucumber salad 180/350 g

56 PLN

Burger z wołowiny sezonowanej w czarnej bułce, camembert, konfitura 
z czerwonej cebuli, warzywa, sos duński
Seasoned beef burger, black bun, camembert, red onion jam, vegetables, Danish sauce
mały small 220/550 g duży large 440/750 g
Możliwość zamiany na kotlet wegański Vegan burger option
mały small 220/550 g duży large 440/750 g

Frytki
French fries 100 g

Makarony Pasta

Danie bezglutenowe
Gluten free dish
Dostępne całą dobę
Available 24h

Potrawy skomponowane
wg założeń zbilansowanej
diety i programu Planet21
These dishes comply with the
requirements of a balanced diet
and Planet21 program
Local slow food
Zero waste

54 PLN/72 PLN

54 PLN/72 PLN

Mule z białym winem, śmietanka, natka pietruszki
Mussels with white wine, cream, parsley 300/370 g

46 PLN

Krewetki smażone z czosnkiem (7 szt.), bagietka korzenna
Prawns fried with garlic (7 pcs.), spiced baguette 160/200 g

54 PLN

Boczniak panierowany, sałatka z awokado, aioli cytrynowo-czosnkowe
Breaded oyster mushroom, avocado salad,
lemon-garlic aioli 250/370 g

38 PLN

Talerz wędlin i serów
Plate of cold meats and cheeses 350 g

42 PLN

NOVO2 lounge bar to miejsce przyjazne nie tylko naszym
gościom, ale również planecie. Zwracamy szczególną
uwagę na problem nadmiernego marnowania jedzenia.
Wprowadzając system monitorowania zamówień i dostaw,
efektywnie wykorzystujemy wszystkie produkty. Jesteśmy
również świadomi zagrożeń płynących z nadmiernych połowów, dlatego też w naszych potrawach nie znajdziecie
zagrożonych gatunków ryb.
NOVO2 lounge bar is a friendly place not only to our guests,
but also to our whole planet. We pay special attention to the
problem of excessive waste of food. Thanks to a special system
for monitoring orders and deliveries, we use all the products
effectively. We are also aware of the dangers of overfishing, which
is why you will not find endangered fish species in our dishes.

