
Room service menu
    +800 80 800 800 or www.hik.krakow.pl

  Menu dziecięce ● Kids menu

Zupa Hejnalisty 
(Zupa pomidorowa z makaronem penne) 
Bugler’s soup
(Tomato soup with penne) 23,-

Burger rycerza (Mini burger z kurczakiem i frytkami) 
Knight’s burger (Mini chicken burger with french fries) 23,-

Przysmak Lajkonika (Spaghetti z sosem pomidorowym) 
Lajkonik’s deliacy (Spaghetti with tomato sauce) 23,-

Uczta Smoka Wawelskiego
(Pulpeciki wołowe z sosem koperkowym i warzywami gotowanymi)
Wawel dragon’s feast
(Beef meat-balls with dill sauce and steamed vegetables) 23,-

Naleśniki królewskie (Naleśniki z białym serem)
Royal pancakes (Pancakes with cottage cheese)  23,-

Niektóre składniki znajdujące się z naszym menu mogą powodować alergię. Dlatego, jeżeli mają Państwo 
alergie na określone produkty, pracownicy działu gastronomii udzielą Państwu informacji na temat składników/
alergenów zawartych w potrawach oraz doradzą czym można je zastąpić.
Some ingredients which are at our menu can cause allergies. Therefore, if you have allergies to certain foods, 
waiters will provide you  with information on ingredients / allergens in foods and advise what can replace them.

  Meal Deal

Atmosfera prawdziwego seansu kinowego w zaciszu własnego pokoju.
Aktywuj Pakiet PAY TV, a otrzymasz darmowy POPCORN.
The atmosphere of a real movie show in your own room. Activate PAY TV service
and free POPCORN bucket will be provided to your room

Standardowa cena za kubełek popcornu to 16 pln.

Standard price for popcorn bucket is 16 pln.

Zadzwoń na nr 600 (room service hotelu), aby zamówić popcorn.

Call hotel room service at ext. 600 to make popcorn order.



  Pizza
Margherita 41,-         
mozzarella, oregano, sos pomidorowy
mozzarella, oregano, tomato sauce

Salami  43,-               
salami, czosnek, mozzarella, oregano, sos pomidorowy 
salami, garlic, mozzarella, oregano, tomato sauce

Capricciosa 43,-                 
szynka, pieczarki, mozzarella, sos pomidorowy
ham, champignons, mozzarella, tomato sauce

  Zakąski i sałatki ● Appetizers & salads
Caesar salad 37,-
kurczak, sałata, czerwona cebula, grzanki, sos majonezowy, parmezan
chicken, lettuce, red onion, croutons, mayonnaise sauce, parmesan 

Greek salad 37,-
ser feta, pomidor, ogórek, papryka, cebula, oliwki, sos winegret 
feta cheese, tomato, cucumber, pepper, onion, olives, vinaigrette 

Nicoise salad 37,-
tuńczyk, jajko, sałata, fasolka szparagowa, czerwona cebula, majonez
tuna, egg, lettuce, string bean, red onion, mayonnaise 

Cold cuts 36,-  
talerz wędlin z zestawem sosów
selection of cold cuts with sauces 

Cheese plate 33,-
talerz serów z winogronami
selection of cheeses with grapes 

  Zupy ● Soups
Zupa dnia ● Soup of the day   20,-
Zupa drobiowa ● Poultry soup  20,-

 

 

  Dania główne ● Entrees  
Real Steak  70,-
polędwica wołowa, ziemniaki, sos gorgonzola
beef tenderloin, potatoes, gorgonzola cheese sauce

Spicy Chicken  43,-
filet z kurczaka, gnocchi, fasola, sos pikantny
chicken fillet, gnocchi, bean, spicy sauce

Fish & Chips  43,- 
smażona polędwica z dorsza w panierce, frytki, zielony groszek, sos tatarski
deep-fried cod fillet coated with breadcrumbs, french fries, green pea,  tartare sauce

Grilled Fish  43,-
łosoś z rusztu z chrzanem 
grilled salmon with horseradish

Veg & Green  33,-
penne, papryka, szpinak, cebula (dostępny makaron bezglutenowy)
penne, pepper, spinach, onion (gluten-free pasta available)

Chicken sandwich  43,-
kurczak, ser, kapusta, pomidor, ogórek, czerwona cebula, majonez
chicken, cheese, cabbage, tomato, cucumber, red onion, mayonnaise

BTL sandwich  43,-
wołowina, ser, kapusta, pomidor, ogórek, czerwona cebula, sos andaluzyjski
beef, cheese, cabbage, tomato, cucumber, red onion, andalusian sauce

JJK sandwich   39,-
soczewica, kapusta, pomidor, ogórek, czerwona cebula, sos pikantny
lentil, cabbage, tomato, cucumber, red onion, spicy sauce

Wszystkie kanapki podawane są  z frytkami i sałatką sezonową.
Dostępny chleb bezglutenowy.

All sandwiches are served with french fries and seasonal salad.
Gluten-free bread available.

  Desery ● Desserts

Półmisek świeżych owoców ● Selection of fresh fruits 32,-
Sernik z sosem waniliowym ● Cheesecake with vanilla sauce 23,-
Szarlotka ● Apple pie 23,- 

  Napoje ● Beverages

Soki owocowe ● Fruit juices 20 cl 13,-   
Pepsi ● Pepsi Light ● 7 UP 20 cl 13,-  
Czekolada na gorąco ● Hot chocolate 20 cl 17,-
Le Cardinale Blanc de Blancs brut
Vin Mousseux Qualite de France blt. 75 cl 84,-   
Frontera Chardonnay / Cabernet Sauvignon
Central Valley, Concha y Toro  blt. 75 cl 84,- 

  Śniadanie ● Breakfast

Śniadanie w opcji Room Service jest dostępne po wypełnieniu zamówienia  
zawieszonego na wewnętrznej klamce drzwi wejściowych do pokoju.  Śniadanie          
w opcji Room Service w tygodniu jest dostępne do godziny 11:00, a w weekend jest 
dostępne do godziny 12:00. Proszę wywiesić zamówienie na zewnątrz drzwi przed 
godziną 3:00 rano.
Room Service breakfast is available after completing the “in room breakfast” form 
which can be found on the door handle of your entrance door. Room Service breakfast 
is available until 11:00 during weekdays and until 12:00 noon during weekends. Please  
hang Your breakfast order outside your door before 3:00 a.m. 

Ceny podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT, nie obejmują obsługi.
Prices are in polish zloty and inlude VAT, service charge not included. 

Sleeping support ● Serwis nocny Danie wegetariańskie ● Vegetarian option
 |


