
Karta dań
HOTEL ACTIVA***

Zupa dnia                                                         
Zestaw dnia  
(zupa, II danie, kompot)

Makarony

Pappardelle z grzybami
sos śmietanowy z grzybami leśnymi,
pomidorki, rukola, parmezan

Spaghetti bolognese
sos z mięsa wołowego z warzywami,
parmezan

Penne z grillowanym kurczakiem
kurczak grillowany, sos pomidorowo-
śmietankowy z brokułami, pieczarkami i
papryką, parmezan

Burgery

Burger wołowy
sałata, pomidor, ogórek konserwowy,
cebula, ser żółty, frytki, wybrany sos

Burger wege
burger z buraka i ciecierzycy, sałata,
pomidor, ogórek, sos słodko-kwaśny,
frytki

Sałatki 

Sałatka z kurczakiem 
kurczak grillowany, mix sałat, pomidorki
krojone, starta marchewka, ogórek,
grzanka, sos winegret

Sałatka grecka
sałata lodowa, pomidor, ogórek, oliwki,
cebula, feta, sos winegret

15zł
 

45zł

28zł

24zł

30zł

28zł

25zł

28zł

24zł

Pizza (35cm) 
podajemy po 14-tej lub na zamówienie

Margherita
sos pomidorowy, ser, oregano

Capricciosa
sos pomidorowy, ser, pieczarki, oliwki,
szynka

Hawajska
sos pomidorowy, ser, szynka, ananas,
kukurydza

Vegetariana
sos pomidorowy, ser, pieczarki, papryka,
groszek, brokuł, cebula, kukurydza

Góralska
sos pomidorowy, oscypek, kiełbasa,
boczek, cebula

Opcjonalnie pepperoni / rukola
Dopłata do wersji bezglutenowej

23zł

28zł

28zł

26zł

30zł

5zł

Pierogi

Pierogi z serem i ziemniakami              
10 sztuk / 24zł
Pierogi z mięsem         
10 sztuk / 28zł
Pierogi z jagnięciną w sosie kurkowym 
8 sztuk / 32zł  

Dopłata do wersji bezglutenowej                             

Dania mięsne

Eskalopka drobiowa na grzance                          
Tradycyjny kotlet schabowy z kapustą               
Polędwiczki z kurkami                                         
Pstrąg smażony                                                    

Dodatki

Kasza gryczana                                                      
Ziemniaki z wody                                                            
Ziemniaki opiekane z ziołami                             
Frytki                                                                      
Surówka z marchwi i jabłka                                
Mizeria                                                                     
Ogórek kiszony                                                        

Zestawy dla dzieci

Zupa
rosół z pierożkami / pomidorowa z ryżem
Paluszki rybne z ziemniakami i marchewką
Panierowana pierś z kurczaka z frytkami 
i mizerią
Klopsiki w sosie z ziemniakami i marchewką
Sphagetti z mięsem drobiowym i sosem
Naleśniki na słodko z serem i owocami
Łosoś na parze z ziemniakami opiekanymi
Pierogi z owocami                                5 sztuk  / 15zł

Na słodko

Omlet biszkoptowy z powidłem 
lub dżemem podawany na ciepło
Jabłka smażone w cieście naleśnikowym
Naleśniki na słodko z serem i owocami
Ciasto dnia

24zł
24zł
32zł
32zł

Napoje soft

Woda mineralna Muszynianka (600 ml)
Woda mineralna Kryniczanka (330 ml)
Soki owocowe Tymbark (200 ml)
Coca-Cola / Fanta / Sprite (200 ml) 
Cappuccino 
Kawa z mlekiem
Kawa czarna 
Herbata
Kompot
                                              

7zł
7zł
8zł
8zł
8zł
8zł
6zł

9zł
 

15zł
15zł

 
15zł
14zł
16zł
22zł

10zł
 

10zł
16zł

8zł

5zł
4zł
6zł
6zł
9zł
9zł
9zł
8zł
6zł

Napoje alkoholowe

Piwo Tyskie (500 ml)
Piwo Żywiec (500ml)
Piwo Okocim (500ml)
Wino dnia

Piwa rzemieślnicze serwujemy w kawiarni.
                                             

10zł
10zł
10zł
10zł

Niektóre z powyższych dań przygotowywane są
sezonowo i mogą być aktualnie niedostępne.
                                             

Życzymy
smacznego!

Hotel Activa***
Aktiv Sp. z o.o.

Złockie 78, 33-370 Muszyna

tel./fax + 48 18 471 80-20
e-mail: recepcja@hotel-activa.pl

www.hotel-activa.pl

5zł


