
 
 

 

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.



Ziemia Świętokrzyska – bogactwo Ponidzia... 
kuchnia regionalna naszych przodków

Świętokrzyska Land – valuable asset of Ponidzie…
our forefathers' regional cuisine 

Przystawka / Appetizer

Wspaniałe lasy… Piękne łąki, czysta woda i zdrowotne zioła… 
czyli „buncok strzałkowski”, miód z Ponidzia, kurki, brusznica i mikro zioła 
  
Fine forests… Beautiful meadows, clean water and herbs serving up health benefits… 
Or “buncok strzałkowski” cheese, Ponidzie honey, chanterelles, cowberries and micro herbs   

Zupa / Soup

„Niech to diabli”… w Busku pyszną zupę dali czyli fasola korczyńska z wołowiną 
i pieczonymi ząbkami czosnku w czerwonym, pikantnym bulionie 
(wyróżnienie przez przewodnik kulinarny Gault & Millau 2015) 

“Doggone it”…they served a delicious soup in Busko (soup recognised in 
the Gault & Millau guide, shown on commercial television networks) 
Or Korczyńska beans with beef, roasted garlic cloves in red, spicy broth

Dania Główne / Main courses

Na Ponidziu uczta wielka na talerzu… „Kusicielka”     
Filet z gęsi duszony w śliwach „Damach” z kroplą anyżówki, 
do tego miód słodki, boczniaki i ziemniaczane kluski

In the Ponidzie region, a great feast on your plate… “Temptress” A goose fillet, stewed in “Dama” 
plums, with a drop of anisette, plus sweet honey, oyster mushrooms and potato noodles 

„Ale heca … pełna misa prosto z pieca”
Pierogi zapiekane na trzy sposoby; z dynią i kurczakiem, z wołowiną i whisky, 
z serem jędrzejowskim i ziemniakiem fioletowym 

„What a lark…a large bowlful straight from the oven”
Dumplings baked in three ways: with pumpkin and chicken, with beef and whiskey, 
with Jędrzejowski cheese and purple potatoes
 

Deser / Dessert

Twaróg z Jędrzejowa w dekonstrukcji z leśnymi sosami i chrupiącą bezą 

Jędrzejów curd cheese with forest sauces and a crispy meringue, deconstructed

19 zł

18 zł

39 zł

30 zł

15 zł



Kuchnia Polska – niecodziennie…..     
                                              
Polish cuisine – a look beyond the ordinary…..

Przystawka / Appetizer

Wędzona kaczka / mus z porzeczki / wiśnia flambirowana polską wódką        

Smoked duck / currant mousse / cherries flambéed with polish vodka
 

Zupa / Soup

Zupa ziemniaczana / krokiet z wołowiną / maślanka   
                           
Potato soup / beef pancake roll / buttermilk  

Dania Główne / Main courses

Żeberko / golonko / ziemniaki w łupinie / kapusta  
                                        
Ribs / pork knuckle / baked potatoes / cabbage

Deser / Dessert

Szarlotka na ciepło / lody śmietankowe / gorąca czekolada               
           
Hot apple pie / sweet cream ice cream / hot chocolate

20 zł

16 zł

30 zł

16 zł



Ziemia Świętokrzyska – bogactwo Ponidzia... 
kuchnia regionalna naszych przodków

Świętokrzyska Land – valuable asset of Ponidzie…
our forefathers' regional cuisine 

Przystawka / Appetizer

Wspaniałe lasy… Piękne łąki, czysta woda i zdrowotne zioła… 
czyli „buncok strzałkowski”, miód z Ponidzia, kurki, brusznica i mikro zioła 
  
Fine forests… Beautiful meadows, clean water and herbs serving up health benefits… 
Or “buncok strzałkowski” cheese, Ponidzie honey, chanterelles, cowberries and micro herbs   

Zupa / Soup

„Niech to diabli”… w Busku pyszną zupę dali czyli fasola korczyńska z wołowiną 
i pieczonymi ząbkami czosnku w czerwonym, pikantnym bulionie 
(wyróżnienie przez przewodnik kulinarny Gault & Millau 2015) 

“Doggone it”…they served a delicious soup in Busko (soup recognised in 
the Gault & Millau guide, shown on commercial television networks) 
Or Korczyńska beans with beef, roasted garlic cloves in red, spicy broth

Dania Główne / Main courses

Na Ponidziu uczta wielka na talerzu… „Kusicielka”     
Filet z gęsi duszony w śliwach „Damach” z kroplą anyżówki, 
do tego miód słodki, boczniaki i ziemniaczane kluski

In the Ponidzie region, a great feast on your plate… “Temptress” A goose fillet, stewed in “Dama” 
plums, with a drop of anisette, plus sweet honey, oyster mushrooms and potato noodles 

„Ale heca … pełna misa prosto z pieca”
Pierogi zapiekane na trzy sposoby; z dynią i kurczakiem, z wołowiną i whisky, 
z serem jędrzejowskim i ziemniakiem fioletowym 

„What a lark…a large bowlful straight from the oven”
Dumplings baked in three ways: with pumpkin and chicken, with beef and whiskey, 
with Jędrzejowski cheese and purple potatoes
 

Deser / Dessert

Twaróg z Jędrzejowa w dekonstrukcji z leśnymi sosami i chrupiącą bezą 

Jędrzejów curd cheese with forest sauces and a crispy meringue, deconstructed

Przystawki / Starters

Siekany tatar wołowy / pate z wątróbek      
Finely chopped tartare steak / foie gras 

Halibut/ krewetki / tatar z łososia / galaretka z białego wina  
Halibut / prawns / salmon tartare / white wine jelly

Marynowany bakłażan z cukinią / pesto   
Marinated aubergine with zucchini / pesto

Sandacz / sałata z fasolą edamame / mus z kolorowej marchwi / piana z limonki    
Zander / lettuce with edamame beans / coloured carrot mousse / lime foam 

Zupy / Soups

Krem z pieczonych buraków / buncok / marchew kolorowa / mus z marakui                
Baked beetroot cream / buncok / coloured carrot / passion fruit mousse

Zupa z białych szparag / krokiet z królika i mięty / espuma z limonki   
White asparagus soup / rabbit and mint pancake roll / lime espuma

Zupa ze świeżych pomidorów / dorsz / szpinak / ricotta   
Fresh tomato soup / cod / spinach / ricotta

Krem ze szpinaku / mango / papaja / regionalny buncok    
Spinach cream / mango / papaya / local buncok cheese

33 zł

36 zł

19 zł

24 zł

18 zł

18 zł

20 zł

18 zł



Sałaty / Salads

Liście / kurczak / warzywa orientalne 
Leaves / chicken / oriental vegetables

Szpinak młody / komosa ryżowa / fasola edamame / gąbka
Baby spinach / quinoa / edamame beans / sponge

Sałatka meksykańska / wołowina / ratatouille / chrust   
Mexican salad / beef / ratatouille / angel wing

Dania Główne / Main courses

Polędwica wołowa / mus z dyni / ziemniaki puree aioli     
Beef tenderloin / pumpkin mousse / potato puree with aioli

Perliczka / batat pieczony / sos jeżyna / puder z bekonu 
Guinea hen / baked sweet potato / blackberry sauce / bacon powder

Kaczka filet / puree z marchwi, selera, buraka / bataty i violette / sos rabarbar    
Duck fillet / carrot, celery and beetroot puree / sweet potatoes and vitelotte / 
rhubarb sauce

Indyk filet w chrupiącej panierce / komosa ryżowa /
warzywa orientalne / sos kokosowo-migdałowy 
Turkey fillet in crispy coating / quinoa / 
oriental vegetables / cocoa and almond sauce

Polędwiczka wieprzowa / puree ziemniaczane z boczkiem /
sałatka z dyni, buraka, ananasa, melona   
Pork tenderloin / potato puree with bacon /
pumpkin, beetroot, pineapple and melon salad

22 zł

20 zł

25 zł

69 zł

45 zł

49 zł

35 zł

35 zł



Ryby / Fish

Troć wędrowna / topinambur / puree z zielonego groszku / kawior cytrynowy   
Sea trout / jerusalem artichoke / green pea puree / lemon caviar

Polędwica z dorsza / risotto z pak choi / mini warzywa / krem cytrynowy  
Cod loin / pak choi risotto / mini vegetables / lemon cream

Pstrąg potokowy / ziemniaki z sezamem / sos z kurek / mini warzywa  
Riverine brown trout / potatoes with sesame / chanterelle sauce / mini vegetables

Makarony (wyrób własny) / Pasta (homemade)

Makaron żółty / wołowina / żeberko / sos słodki chili  
Yellow pasta/ beef/ ribs/ sweet chili sauce

Makaron z yuzu / tuńczyk z grilla / salsa mango  
Pasta with yuzu/ grilled tuna/ salsa mango

Makaron brązowy / portobello / kurki / shimeji / oliwa  
Brown pasta / portobello / chanterelles / shimeji / olive oil 
 

Desery / Desserts

Lody; mięta / mango / truskawka z mascarpone  
Ice cream; mint / mango / strawberry mascarpone

Tarta owocowa / włoska beza / lody z zielonego jabłka  
Fruit tart / italian meringue / green apple ice cream

Ciastko z cytrusami / truskawka / mirabelka / malina / lody z gruszki     
Citrus fruit cake / strawberries / mirabelle plums / raspberries / pear ice cream

Mini torcik czekoladowy / rabarbar / morela / brzoskwinia    
Mini chocolate layer cake / rhubarb / apricots / peaches

45 zł

39 zł

35 zł

30 zł

23 zł

20 zł

21 zł

21 zł

21 zł

21 zł



Ryby / Fish

Troć wędrowna / topinambur / puree z zielonego groszku / kawior cytrynowy   
Sea trout / jerusalem artichoke / green pea puree / lemon caviar

Polędwica z dorsza / risotto z pak choi / mini warzywa / krem cytrynowy  
Cod loin / pak choi risotto / mini vegetables / lemon cream

Pstrąg potokowy / ziemniaki z sezamem / sos z kurek / mini warzywa  
Riverine brown trout / potatoes with sesame / chanterelle sauce / mini vegetables

Makarony (wyrób własny) / Pasta (homemade)

Makaron żółty / wołowina / żeberko / sos słodki chili  
Yellow pasta/ beef/ ribs/ sweet chili sauce

Makaron z yuzu / tuńczyk z grilla / salsa mango  
Pasta with yuzu/ grilled tuna/ salsa mango

Makaron brązowy / portobello / kurki / shimeji / oliwa  
Brown pasta / portobello / chanterelles / shimeji / olive oil 
 

Desery / Desserts

Lody; mięta / mango / truskawka z mascarpone  
Ice cream; mint / mango / strawberry mascarpone

Tarta owocowa / włoska beza / lody z zielonego jabłka  
Fruit tart / italian meringue / green apple ice cream

Ciastko z cytrusami / truskawka / mirabelka / malina / lody z gruszki     
Citrus fruit cake / strawberries / mirabelle plums / raspberries / pear ice cream

Mini torcik czekoladowy / rabarbar / morela / brzoskwinia    
Mini chocolate layer cake / rhubarb / apricots / peaches

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     300 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 dostępne 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


