
Sajgonki — 16 zł
Naleśnik pszenny / warzywa / wieprzowina /  
grzyby mun / salsa mango 

Pierożki gyoza — 18 zł
Japońskie pierogi z wieprzowiną / kolendra /  
imbir / chilli 

Tatar z polędwicy wołowej — 39 zł
Wołowina / borowik marynowany / cebula /  
ogórek kiszony / żółtko 

Tradycyjny żurek — 17 zł
Żurek / biała kiełbasa / jajko / majeranek

Tajska zupa kokosowa — 16 zł
Kurczak / czerwone curry / warzywa / ryż jaśminowy

Tan Tan ramen — 29 zł
Japoński bulion / wieprzowina / warzywa /  
makaron ramen  / jajko

Sałata Cezar — 27 zł 
Grillowany kurczak / sałata rzymska /  
bekon / parmezan/ grzanki /  
sos z dodatkiem anchois i kaparów

Misa sałat z winegret  
truskawkowym — 19 zł

Mieszane sałaty / świeże warzywa / maliny /  
orzechy / ser kozi

Pstrąg tęczowy — 35 zł 
Pstrąg tęczowy/ mus z batata/  
warzywa sezonowe/ tymianek

Stek z karkówki confit — 30 zł 
Karkówka / ziemniaki / buraki /  
sos maślano–śmietanowy / masło ziołowe

Schabowy z jajkiem — 31 zł
Schab / ziemniaki / kapusta / pieczarki / jajko sadzone

Polędwiczka wieprzowa — 34 zł 
Polędwiczka wieprzowa/ puree marchewkowe/ 
demiglas ziołowy/ młode warzywa  

Burger wołowy — 32 zł 
Wołowina / bekon / pomidor / ogórek kiszony /  
sos BBQ / frytki 

Stek z polędwicy wołowej — 65 zł
Polędwica wołowa / ziemniaki z gzikiem /  
warzywa sezonowe / boczniak / sos pieprzowy 

Spaghetti carbonara — 25 zł 
Makaron spaghetti/ boczek wędzony /  
parmezan/ jajko / śmietana

Risotto z krewetkami — 28 zł
Risotto / krewetki / zielone warzywa / pietruszka / 
mascarpone / limonka

Szarlotka z lodami — 17 zł
Sernik — 17 zł

Puszysty sernik / owoce

Krem brulee limonkowy — 18 zł  
Krem brulee limonkowy / lody słony karmel / 
grapefruit / beza

Kaczka w cieście — 36 zł
Pierś kaczki w cieście / warzywa / sos sojowy /  
ryż jaśminowy

Kurczak w cieście pszennym — 28 zł
Kurczak / warzywa / sos sojowy / ryż jaśminowy

Smażony ryż lub makaron — 25/27 zł 
Kurczak / warzywa / jajko / sos sojowy 

Tajskie żółte curry — 30 zł 
Filet z kurczaka/ warzywa/ grzyby mun/ kurkuma/ 
masło orzechowe/ ryż  

Sałatki

przystawki

zupy

desery Dania główne

Kuchnia orientalna

makarony i risotto

restauracja4.pl

1. Margharita — 15 zł
sos z pomidorów pelati / mozzarella fior di latte / 
świeża bazylia 

2. Capriciosa — 18 zł 
sos z pomidorów pelati / mozzarella fior di latte / 
włoska szynka gotowana / pieczarki/papryka

3. Carne di manzo — 30 zł
sos 1000 wysp/mozzarella fior di latte / salami 
pepperoni / marynowana wołowina / czerwona cebula

4. Diavola — 25 zł
sos z pomidorów pelati / mozzarella fior di latte 
/ salami pepperoni / salami spianata / kabanos / 
czerwona cebula

5. Salami spinaci — 24 zł
sos z pomidorów pelati / mozzarella fior di latte / 
salami / pomidorki cherry / świeży szpinak

6. Prosciutto crudo — 28 zł
sos z pomidorów pelati / mozzarella fior di latte / 
włoska szynka dojrzewająca / rukola / parmezan /
pomidorki cherry

Herbata Sir Williams czarna /  
owocowa — 8 zł

300ml

Espresso / Kawa czarna — 7 zł
50ml / 200ml

Kawa biała — 8 zł
200ml

Cappuccino — 9 zł
250ml

Kawa Latte — 10 zł
300ml

Kawa z likierem pomarańczowym — 15 zł
150ml – kawa / 20ml – cointreau / bita śmietana

Sok wyciskany z pomarańczy / 
grejpfrutów — 12 zł

200ml

Sok owocowy — 6 zł
(Cappy) 250ml

Napoje gazowane — 6 zł
 (Coca-cola, Fanta, Sprite, Tonic) 250ml

Lemoniady On Lemon — 10 zł 
(Limonka, Gruszka, Rabarbar, Śliwka,  
Czarna porzeczka) 300ml

Lemoniada owocowa — 9 zł
Woda — 6 zł

(gazowana, niegazowana) 500ml

Nestea — 6 zł
(cytrynowa, brzoskwiniowa) 250ml

Napój energetyczny — 8 zł
250ml

napoje bez %

pizza

ᴓ 32 cm



Johnnie Walker Red Label — 9 zł
Tullamore Dew — 11 zł
Ballantines — 10 zł
Chivas Regal — 16 zł
Jack Daniels — 12 zł
Glenfiddich 12 y – Single Malt — 20 zł
Jameson — 15 zł

Przy zakupie całej butelki 10% rabatu.

Whisky&burbon

Likiery

Wina domu

Wina ŚWIATA

Tequila/rum/gin

Piwo

Wódka

hotel4.pl

40ml

40ml

40ml

Tequila Sierra Gold — 13 zł
Tequila Sierra Silver — 14 zł
Bacardi Superior — 11 zł
Gin Lubuski — 10 zł

Piwo beczkowe
 Tyskie Gronie
 300ml — 6 zł
 500ml — 8 zł
 1000ml — 14 zł

 Książęce Złote Pszeniczne
 300ml — 7 zł
 500ml — 9 zł
 1000ml — 15 zł

Książęce Ciemne Łagodne — 9 zł
Książęce Czerwony Lager — 9 zł
Lech Premium — 9 zł
Lech Free 0% — 8 zł
Żywiec — 9 zł
Lubuskie Jasne — 9 zł
Redd’s (400ml) — 7 zł

Sok do piwa (50ml) — 1 zł

40ml

Malibu — 11 zł
Jägermaister — 10 zł
Bailey’s — 11 zł

Wino na karafki 
Wytrawne / Białe / Czerwone / Włochy
Kieliszek 0,15l — 8 zł
Karafka 0,25l — 14 zł
Karafka 0,5l — 25 zł
Karafka 1l — 45 zł

Boca Roja  
Catalunya — 12 zł/kiel. 55 zł/but.

Wytrawne / Czerwone / Hiszpania
Denarius Vranec — 12 zł/kiel. 55 zł/but.

Półsłodkie / Czerwone / Macedonia

Boca Blanca  
Catalunya — 12 zł/kiel. 55 zł/but.

Wytrawne / Białe / Hiszpania
Noblesse Muscat — 12 zł/kiel. 55 zł/but.

Półsłodkie / Białe / Macedonia

Neblina Cabernet Sauvignon — 80 zł/but.
Wytrawne / Czerwone / Chile

Chateau Millet Gravis — 90 zł/but. 
Wytrawne / Czerwone / Francja

Why Not? Zinfandel — 160 zł/but.
Wytrawne / Czerwone / Włochy

Neblina Reserva Chardonnay — 80 zł/but.
Wytrawne / Białe / Chile

Libaertador Savignon Blanc — 80 zł/but.
Półwytrawne / Białe / Chile

Chablis Louis Jadot — 185 zł/but.
Wytrawne / Białe / Francja

Prosecco Casa Gheller — 65 zł/but.
Półwytrawne / Musujące / Białe / Włochy 

Cointreau — 12 zł
Becherovka — 10 zł

Apperitiff&vermouth

KONIAK

Aperol — 10 zł
Martini Bianco — 10 zł

80ml

Henessy v.s. — 21 zł

40ml

 BRANDY

40ml
Metaxa ***** — 15 zł

Żubrówka — 6 zł
Żołądkowa gorzka — 6 zł
Absolut — 8 zł
Finlandia — 8 zł 
 
Przy zakupie całej butelki 10% rabatu.

Drinki

Mohito classic — 16 zł
Biały rum / mięta / cukier / woda gazowana

Mohito marakuja — 17 zl
Bialy rum / mieta / puree marakuja / woda gazowana

Mohito arbuz — 17 zł
Bialy rum / mieta / puree arbuzowe / woda gazowana

Sex on the Beach — 16 zł
Wódka / malibu / puree brzoskwiniowe /  
sok pomarańczowy

Whisky sour — 16 zł
Whisky / sok z cytryny / syrop cukrowy

Jagerbomb — 16 zł
Tequila / jagermeister / napoj energetyczny

Summer Fruits — 18 zł
Wódka cytrynowa / puree marakuja / 
 owoce sezonowe / sprite

Nights I’ll never remember with people I’ll never forget!


