
Restauracja Pałacowa 

 
 

Hotel Arkadia Royal 
Restauracja czynna w godz. 13.00 – 22.00 

Zamówienia na dania ciepłe i przekąski przyjmowane są do godz. 21.30 

 

The restaurant is open from 13.00 till 22.00 

Hot dishes and hors d’oeuvres orders are accepted till 21.30 

 
 
 
 
 
 

ALERGENY: 
A-1 zawiera zboża (gluten), A-2 zawiera gorczycę, A-3 zawiera jaja, A-4 zawiera białko mleka i laktozę, 

A-5 zawiera orzechy, A-6 zawiera ryby, A-7 zawiera seler, A-8 zawiera sezam, A-9 zawiera skorupiaki i mięczaki,  
A-10 zawiera soję, A-11 zawiera dwutlenek siarki, A-12 zawiera łubin 

 
Jeżeli mają Państwo specjalne restrykcje żywieniowe, alergię lub zalecenia medyczne, 

prosimy o poinformowanie osoby przyjmującej Państwa zamówienie w celu przekazania 
wszelkich uwag do naszego Szefa Kuchni. 



 

 

 

 
 
 

Witamy serdecznie w Restauracji Pałacowej  
hotelu Arkadia Royal 

 
 
 

Przekąski zimne / sałatki 
Appetizers / salads 

 
 

Tatar wołowy (150g) / żółtko / pikle warzywne / puder z pumpernikla 
Steak tartare (150g) / egg yolk / pickled vegetables / pumpernickel powder 

45,00 PLN 
A (1,2,3,10) 

 

Sałaty mieszane / pomidory koktajlowe / chrupiące grzanki / Grana Padano / sos cesarski 
Garden salads / cherry tomatoes / croutons / Grana Padano / Caesar sauce 

32,00 PLN 
A (1,3,4) 

 

- z grillowaną piersią z kurczaka zagrodowego (200g) 
- with grilled free range chicken fillet (200g) 

42,00 PLN 
A (1,3,4) 

 

- z krewetkami (8 szt.) smażonymi na oliwie z czosnkiem i białym winem 
- with shrimps (8 pc.) sauteed in olive oil with Garlic and white wine  

46,00 PLN 
A (1,3,4,9) 

 
Sałaty ogrodowe / papryka / pomidor / ogórek / Feta / oregano / oliwa z oliwek 

Garden salads / capsicum / tomato / cucumber / Feta cheese / oregano / olive oil 

33,00 PLN 
A(4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ciepłe przekąski 
Hot appetizers 

 
 

Wybór ręcznie przygotowanych pierogów (8 szt.) 
do wyboru: z duszonym mięsem lub ruskie podane z omastą z duszonej cebuli i boczku 

Homemade polish pierogi 8 pc. 
With: braised meat or potato and whit cheese served with sauteed onion and bacon 

26,00 PLN 
 

Tagliatelle / grzyby leśne / czosnek / śmietana / Grana Padano 
Tagliatelle / forest mushrooms / garlic / cream / Grana Padano 

36,00 PLN 
A(1,4) 

 

Tagliatelle / kurczak / śmietana / szpinak / suszone pomidory / Grana Padano 
Tagliatelle / chicken / cream / spinach / dried tomatoes / Grana Padano 

36,00 PLN 
A(1,4) 

 
 
 

 
 

Zupy 
Soups 

 
 

Rosół Royal / makaron / warzywa julienne / natka pietruszki 
Royal chicken and beef broth / noodles / vegetable julienne / parsley 

19 PLN 
A (1,2,7,10) 

 

Krem z pieczonych pomidorów / grzanki / oliwa ziołowa 
Cream of tomato soup / croutons / homemade herb olive oil 

22 PLN 
A (1,2,7,10) 

 

Żur na domowym zakwasie / biała kiełbasa / jajko gotowane 
Polish sour rye soup / unsmoked sausage / boiled egg 

24 PLN 
A (1,3,4,7,10) 

 
 

 

 



 

 

 
 
 

Dania Główne 
Main courses 

 
 

Chrupiący kotlet schabowy (180g) / puree ziemniaczane / kapusta 
Breaded pork chop (180g) / potato puree / cabbage 

44,00 PLN 
A(1,3,4) 

 

De Volaille z masłem pietruszkowym (180g) / ziemniaki gotowane / marchewka z groszkiem  
Chicken Kiev (180g) / potatoes / warm carrot and pea salad 

44,00 PLN 
A (1,3,4) 

 

Połówka wolno pieczonej kaczki (350g) / gnocci / kapusta czerwona / sos żurawinowy 
Half of slow roasted duck (350g) / gnocci / red cabbage / chokeberry sauce 

54,00 PLN 
A (1,2,3,4,7,10) 

 

Wolno pieczone żeberka wieprzowe (650g) / sos Barbecue / frytki / Coleslaw 
Slow roasted pork ribs (650g) / homemade barbecue sauce / French fries / Coleslaw 

64,00 PLN 
A (1,2,3,4,7,10) 

 
Stek Ribeye Angus sezonowany na sucho 30 dni (300g) / frytki / 

 aromatyczne masło czosnkowe / fasolka / pomidorki koktajlowe 
Ribeye steak (250g) / fried potatoes / chantarelles sauce/ green bean 

129,00 PLN 
A (1,4,7) 

 

Filet z łososia z pieca (150g) / puree z zielonego groszku /  
por / marchew / sos cytrynowy 

Roasted salmon fillet (150g) / fried potatoes / broccoli / carrot / tomato / lemon sauce 

69,00 PLN 
A(4,6) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Desery 
Desserts 

 
Lody śmietankowe z ciepłym sosem malinowym 

Ice Cream with warm raspberry sauce 

22,00 PLN 
A (1,3,4) 

 

Jabłecznik z pieca z bitą śmietaną i gałką lodów śmietankowych 
Warm apple pie with whipped cream and scoop of ice cream 

22,00 PLN 
A (1,3,4,5,10) 

 
Czekoladowy Fondant z gałką lodów śmietanowych 

Chocolate fondant with ice cream scoop 

22,00 PLN 
A (1,3,4,5,10) 

 
 
 

Dania dla dzieci 
Kids menu 

 
Spaghetti z domowym sosem pomidorowym 

Spaghetti with homemade Tomato sauce 

24,00 PLN 
A (1,3) 

 

Mini pizza z serem i szynką 
Mini pizza with cheese and ham 

24,00 PLN 
A (1,4) 

 

Paluszki z piersi kurczaka w chrupiącej panierce z frytkami i surówką z marchewki 
Breaded chicken breast with French fries and sweet carrot slaw 

25,00 PLN 
A (1,3,4 ) 

 



Hotel Arkadia Royal Sp. J. ul. Bronisława Czecha 10, 04 - 555 Warszawa 

Tel. : + 48 22 517 36 60   Fax : + 48 22 517 36 69 

E-Mail: imprezy@arkadiaroyal.pl , WWW: www.arkadiaroyal.pl 
 

Restauracja Hotelu Arkadia Royal w warszawskim Aninie to idealne 

miejsce do organizacji imprez okolicznościowych.  Zarówno spotkania firmowe 

czy przyjęcia rodzinne takie jak wesela,  chrzciny i komunie  w nastrojowych 

wnętrzach nabierają odświętnego charakteru. 

Doskonałe kompozycje smaków, najwyższa jakość składników, perfekcyjna 

obsługa - oto nasza Restauracja. Anin już zawsze kojarzył się będzie z 

wyśmienitą kuchnią. 

Zapraszamy do wyboru jednej z sal: 

Sala Restauracyjna Pałacowa – idealna zarówno na kameralne spotkania jak i            

większe przyjęcia. 

Do 125 osób przy stołach prostych lub 96 osób przy stołach okrągłych. 

Sala Rubinowa – sala z parkietem tanecznym z możliwością bezpośredniego wyjścia na 

zewnątrz. 

Do 70 osób przy stołach prostych lub 60 osób przy stołach okrągłych. 

Sala Diamentowa – przestronna sala bankietowa oferująca wiele możliwości 

adaptacyjnych. 

Do 155 osób przy stołach prostych lub 130 osób przy stołach okrągłych. 

 

Każde przyjęcie przygotowywane jest według indywidualnego scenariusza np.: 

powitanie, elementy indywidualnej dekoracji (np. za Młodą Parą, dekoracyjny 

stolik na księgę życzeń, wizytówki dla gości itp..). 

 

 

Grill, stoły tematyczne, fontanny czekoladowe, alkoholowe, open bar z 

barmanem i inne... 

Pokazy tematyczne - taneczne, barmańskie, świetlne itp... 

 

 Zapraszam do korespondencji lub do kontaktu telefonicznego. 

 

mailto:imprezy@arkadiaroyal.pl
http://www.arkadiaroyal.pl/
http://poznan.platinumpalace.pl/komunie-chrzciny

