
 
 

 

Restauracja Ponidzie

Szanowni Goście,  

Pragnę przedstawić kolejną odsłonę mojej autorskiej karty menu Restauracji Ponidzie 
– bazuje ona  na starannie wyselekcjonowanych najlepszych polskich i zagranicznych  
produktach.

Żywię głęboką nadzieję, iż uznacie Państwo moje oryginalne połączenia doznań smakowych 
i wizualnych na talerzu za ciekawe i godne ponownej degustacji. 

Poniższe menu to swoista smakowa podróż łącząca to, co według mojej oceny
w kulinariach było najlepsze w przeszłości,  w czasach naszego dzieciństwa wraz 
z najciekawszymi smakami współczesnej kuchni europejskiej prezentowanymi w wydaniu 
utalentowanych, kreatywnych i odważnych kucharzy naszego zespołu.

Chcielibyśmy przenieść Państwa w świat prawdziwych, oryginalnych smaków – omijając 
półprodukty oraz produkty, które jakże często są teraz modyfikowane, a przygotowując dania 
od podstaw dając gwarancje wysokiej jakości i świeżości, którą w 2015 roku docenił 
międzynarodowy żółty przewodnik kulinarny Gault & Millau. 

W imieniu swoim oraz zespołu kucharzy i  cukierników,  pracujących z ogromną pasją 
w tworzeniu małych dzieł sztuki na talerzach, aby dopieścić Państwa kulinarne zmysły 
zapraszam na pełną smaków, zapachów i niezapomnianych doznań wizytę w restauracji 
Ponidzie hotelu Słoneczny Zdrój Medical Spa & Wellness ****.

Szef Kuchni Patryk Kotarba

Dear Guests,

I wish to present another edition of Restaurant Ponidzie` a la carte menu
It is  based on carefully selected  the best Polish and foreign products.

I sincerely hope that you consider original connection taste sensations & visualizations 
on a plate as interesting and worthy of re-tasting.

The following menu is a peculiar flavor journey that combines the best from the past, from 
the days of our childhood together with the most interesting flavors of the contemporary 
European cuisine presented in the issue of talented, creative and daring chefs of our team.

We would like to move you into the world of real, original flavors – avoiding of processed 
and modified products, and preparing meals from the base giving guarantees of high quality
and freshness, which in 2015 was recognized by the international yellow gourmet guide Gault 
& Millau.
On behalf of the team of chefs and pastry chefs, working with great passion in the creation 
of small works of art on the plates to fine-tune your culinary senses, I invite for full of flavors, 
scents and unforgettable sensations visit to restaurant Ponidzie at Sloneczny Zdroj Medical 
Spa & Wellness hotel ****.

Head Chef Patrick Kotarba



Wszystkie elementy użyte do efektownej ekspozycji dań są jadalne (kwiaty, mikro 
zioła itp.),  Pochodzą z najlepszych, często ekologicznych upraw, a nasi dostawcy 
gwarantują ich wysoką jakość obowiązującymi certyfikatami.

All components used for an extraordinary presentation of dishes are edible (flowers, 
micro herbs, etc.), They come from the best, often organic farms, and our suppliers 
guarantee the high quality by existing certificates.
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Napoje / Soft beverages

Sok ze świeżych owoców ( pomarańczowy / grejpfrutowy )        200 ml  15 zł
Fresh fruits juice  ( orange / grapefruit )
 
Sok pomarańczowy / jabłkowy / grejpfrutowy / z czarnej porzeczki / pomidorowy  200 ml    7 zł
Juices : orange / apple / grapefruit / black currant / tomato     

Pepsi / Pepsi max / Pepsi Light / 7Up / Mirinda / Schweppes Tonic   200 ml    6 zł

Woda mineralna gazowana / niegazowana       300 ml    6 zł 
Sparkling / still mineral water         500 ml    8 zł 

Lipton Ice Tea cytrynowa / brzoskwiniowa     200 ml    7 zł
Lipton Ice Tea lemon / peach

Rockstar Energy Drink         250 ml    9 zł

Napoje gorące / Hot beverages 

Esspresso                     40 ml      7zł

Esspresso macchiato                     40 ml      7zł

Podwójne esspresso / Double esspresso      80 ml   12 zł 

Kawa Americano / American style coffee        120 ml     9 zł

Kawa bezkofeinowa / Decaffeinated coffee    120 ml     9 zł         

Kawa Cappuccino / Cappuccino coffee    140 ml   11 zł

Kawa latte macchiato / Latte macchiato       180 ml   12 zł

Gorąca czekolada / Hot chocolate     140 ml   12 zł

Herbata Eilles Tee Diamond / Eilles Tea Diamond  240 ml     8 zł

Herbaty czarne / Black tea`s 
Assam Special Broken / Earl Grey Premium Blatt / Darjeeling Royal Second Flush Blatt 

Herbaty owocowe, zielone, ziołowe / Fruit, green & herb tea`s  
Summer fruits / Cool Collection Ruby Red / Asia Superior Blatt / Sunny Asia  / 
Peppermint / Rooibos Vanilla  / Detox Broken / Camomile



Piwo / Beer

Grimbergen Blonde        300 ml    14 zł
Grimbergen Belgium Pale Ale draught
 
Okocim Jasne Pełne       300 ml      7 zł
Okocim Pale Lager (Pilsner) draught     500 ml      9 zł 

Kasztelan Niepasteryzowany 500 ml    12 zł 
Non-pasteurized local lager

Okocim Pszeniczne / Okocim Porter      500 ml    10 zł

Carlsberg Jasne Pełne      500 ml    10 zł

Somersby Cider      300 ml    11 zł

Cydr Polski      400 ml    11 zł

Karmi Classic     400 ml      8 zł
Dark caramel lager 0,5 % alk.

Aperitif i Likier / Aperitif & Liqueur

Krupnik                                                                    40 ml      14 zł
Polish Honey & Herbs Liqueur 

Baileys Irish Cream       40 ml        8 zł

Campari bitter        40 ml      12 zł

Jagermeister        40 ml      12 zł

Kahlua Coffee        40 ml      12 zł

Passoa         40 ml      12 zł

Cointreau         40 ml      12 zł

Ricard / Sambuca        40 ml      14 zł

Calvados          40 ml      26 zł

Chambord Liqueur        40 ml      12 zł



Whisky & Whiskey

Ballantine`s Finest Scotch Whisky / Brasil     40 ml     12 zł

Ballantine`s 12 Y.O. Blended Malt Scotch     40 ml     17 zł

Johnnie Walker Red Label Blended Malt Scotch    40 ml     12 zł

Johnnie Walker Black Label 12 Y.O. Blended Malt Scotch   40 ml     18 zł

Grant`s Blended Malt Scotch       40 ml     12 zł

Chivas Regal 12 Y.O. Blended Malt Scotch     40 ml     17 zł

Chivas Regal 18 Y.O. Blended Malt Scotch     40 ml     24 zł

Chivas Regal 25 Y.O. Blended Malt Scotch   40 ml     80 zł

Royal Salute 21 Y.O. Blended Malt Scotch     40 ml     65 zł

Ardbeg 10 Y.O. Single Malt Scotch      40 ml     35 zł

Glenfiddich 15 Y.O. Single Malt Scotch     40 ml     38 zł

Glenmorangie 10 Y.O. Single Malt Scotch     40 ml     36 zł

Glenlivet 15 Y.O. Single Malt Scotch      40 ml     38 zł

Jameson Irish Blended Malt Whiskey      40 ml     12 zł

Jack Daniel`s Tennessee Whiskey      40 ml     16 zł

Rum & Tequila

Havana Club 3 Y.O  Cuba       40 ml     12 zł

Havana Club 7 Y.O. Cuba       40 ml     15 zł

Malibu Caribbean Coconut Rum       40 ml     12 zł

Captain Morgan Spiced Gold       40 ml     12 zł

Olmeca Tequila Blanco / Tequila Gold      40 ml     12 zł





Kontakt:
Słoneczny Zdrój Hotel Medical Spa & Wellness ****
Ul. Bohaterów Warszawy 115, 28-100 Busko-Zdrój

Tel. 41 37 88 800
www.slonecznyzdroj.pl
fb@slonecznyzdroj.pl

Menu zawierające gramatury dostępne na życzenie u obsługi / Istnieje możliwość 
modyfikacji receptury potrawy uwzględniając diety i preferencje Gości / Informacje 
dotyczące występujących alergenów w potrawach dostępna na życzenie / Ceny w 
menu nie zawierają gratyfikacji dla obsługi

Menu containing weight details is available upon request / There is a possibility of 
modifying of the dish recipe taking into account the preferences & diet requirements 
of the Guest / information on allergens in foods available upon request / Prices on 
the menu do not include gratuities for service


