MENU

[

PRZYSTAWKI I PRZEKĄSKI,
CZYLI WITAMY W GOŚCIŃCU
Krewetki królewskie
smażone na oliwie z czosnkiem, papryką
piri-piri, białym winem i natką pietruszki,
podane z ziołowymi grzankami

Śledzik oceaniczny
marynowany w zalewie słodko-kwaśnej,
podany z sosem tatarskim, piklowaną,
czerwoną cebulą, ogórkiem
konserwowym i oliwą koperkową

Tatar z polędwicy wołowej
siekany, podany z ogórkiem kiszonym,
marynowanymi pieczarkami i żółtkiem

Deska naszych wyrobów
idealna zakąska do piw regionalnych
i nie tylko: domowy pasztet, wędzone
szynki, boczki, schaby oraz wiejska
kiełbasa z marynatami i sosem tatarskim

[

COŚ NA ZĄB
DLA WEGAN I WEGETARIAN
Seler gotowany
w mleku kokosowym, podany z kaszotto
pieczarkowym i chrupkimi kolorowymi
warzywami

Boloński sos wegański
doprawiony świeżymi, tartymi ziołami,
podany z makaronem ryżowym
i prażonym tofu

[
29 zł

5 szt.

19 zł

130g

[

ZUPY GORĄCE
NAD WISŁĄ GOTOWANE

[

Rosół
gotowany na wiejskiej kurze podawany
z domowym makaronem i marchewką*
*dodatek żołądków drobiowych do rosołu

27 zł

38 zł

290g

Wiślana zupa rybna

Staropolski żur
na zakwasie chlebowym z białą kiełbaską,
jajem, majerankiem, tartym chrzanem
oraz zasmażanym puree ziemniaczanym
podanym osobno, a nałożonym przez
panią Grażynkę

Zupa tajska

[
21 zł

180g

19 zł

150g

3 zł

100g

gotowana na dorszu i łososiu, z jajkiem,
kiszonym ogórkiem i pomidorkami
concasse

100g

10 zł

300ml

z kurczakiem, makaronem ryżowym,
lekko pikantna z mieszanką warzyw
chińskich, różnorodnych przypraw
orientalnych, mlekiem kokosowym, trawą
cytrynową i odrobiną pesto bazyliowego

15 zł

300ml

15 zł

300ml

15 zł

250ml

[

GŁÓWNE JADŁO Z MIĘSIWA
W NASZYM GOŚCIŃCU
Nadwiślański placek
ze świeżo startych ziemniaków podany
z gulaszem z polskiej wołowiny, kwaśną
śmietaną oraz ogórkiem kiszonym

Polędwiczka wieprzowa
marynowana w czosnku i listku laurowym,
podawana na palenisku, z warzywami z
grilla, rumianymi kopytkami, sosem
kurkowym i płatkiem bekonu

Tradycyjny de volaille
z kostką, z tłuczonej piersi z kurczaka,
faszerowany ziołowym masełkiem, podany
z puree ziemniaczanym i tradycyjną
duszoną marchewką domowej roboty

Byczy burger z wołowiny
w chrupiącej bułce, z ogórkiem kiszonym,
chrupką rukolą, karmelizowaną, czerwoną
cebulą, grillowanym, swojskim bekonem
i sosem barbecue domowej roboty

Tradycyjny kotlet schabowy
smażony, podany z zasmażaną, kiszoną
kapustą z grzybami i opiekanymi
ziemniakami

[
29 zł

350g

33 zł

200g

Pręga wołowa

34 zł

200g

inaczej zwana goleniem, natarta
świeżymi ziołami i czerwonym winem,
podana z kremową kaszą pęczak i chrupkim,
karmelizowanym ogórkiem konserwowym

Golonka

39 zł

700g

29 zł

240g

z pasącego się nad Wisłą warchlaka,
gotowana w przyprawie piwno - miodowej
i warzywach z czosnkiem, podana z kapustą
kiszoną z grzybami i opiekanymi
ziemniakami, pociągnięta bejcą z
sekretnego przepisu

Tagliatelle z kurczakiem

28 zł

szpinakiem, zieloną soczewicą,
serkiem mascarpone, przyprawiony
delikatnie kminem rzymskim

29 zł

130g

190g

Koryto wieprza z nad Wisły
dla 4 osób:

29 zł

250g

golonka, polędwiczka wieprzowa, pręga
wołowa, porcja pierogów, gulasz wołowy,
kotlet schabowy, a do tego cała gama
dodatków: puree ziemniaczane, pieczone
ziemniaki Hasselback , frytki, kapusta
zasmażana

129 zł
1700g

STEK KOCIEWSKI
z polędwicy wołowej podany na kamieniu lawowym, z ziemniakami, kolorową papryką i pieczarkami.
Sos do wyboru: demi glace, chimichurri, masło czosnkowe

[

WOŁOWINA SEZONOWANA NA SUCHO

TOMAHAWK STEAK
stek z antrykotu z kością żebrową

18 zł

za 100g

Każdy stek podawany jest z 3 sosami: demi glace,
chimichurri oraz masłem czosnkowym
i 2 dodatkami do wyboru: frytki steakhouse,
ziemniaki puree, ziemniaki pieczone, fasolka
szparagowa lub warzywa grillowane
Steki podawane są na kamieniu lawowym,
dlatego zalecamy zamawianie steka o 1-2 poziomy
mniej wysmażonego niż lubisz, gdyż rozgrzany
kamień lawowy pozwoli Tobie dogrillować steka
do preferowanego poziomu !

69 zł
220g

[

T-BONE STEAK
stek z rostbefu i polędwicy z kością

22 zł
za 100g

Sezonowanie to inaczej dojrzewanie dużych
kawałków mięsa wołowego, przez okres co
najmniej 28 dni, w specjalnej szafie chłodniczej,
w ściśle określonej, stałej temperaturze
i wilgotności.
W tym czasie naturalne enzymy niszczą włóknistą
tkankę i dzięki temu mięso staje się bardziej
kruche i nabiera charakterystycznego smaku
i aromatu.
Posiadana przez nas szafa chłodnicza Dry Ager
wyposażona jest w bloki soli himalajskiej, która
stanowi naturalne wsparcie dla wilgotności
panującej w szafie.

RARE
krwisty
MEDIUM RARE
średnio krwisty
MEDIUM
średnio wysmażony
MEDIUM WELL
dobrze wysmażony
WELL DONE
bardzo dobrze
wysmażony

Oferowane przez nas steki ważą od 350g
Prosimy zapytać obsługę o dostępne rozmiary

[

RYBY
NIE TYLKO W WIŚLE ŁOWIONE

[

Pstrąg potokowy

39 zł

pieczony w całości, podany z
ziemniakiem Hasselback, serkiem
migdałowym i surówką z kiszonej kapusty

360g

Dorsz pieczony

46 zł

podany z chrupką posypką chlebową,
z warzywami sezonowymi i ryżem
czarnym oraz sosem śmietanowym
z omułkami

Łosoś norweski
marynowany w sosie teriyakii, podany
z zieloną soczewicą, sosem holenderskim
i kalaﬁorem Romanesco

[

ZDROWY
ZIELONY GOŚCINIEC

[
24 zł

Klasyczna sałatka cezar

z pieczoną piersią z kurczaka, grillowanym 120g
swojskim bekonem, suszonym pomidorem,
chrupiącymi grzankami oraz sosem
majonezowym z dodatkiem anchois

Selekcjonowane sałaty z łososiem
szlachetnym
z koprem włoskim, owocem nasturcji,

200g

mini mozzarellą, skropione domowej
roboty sosem koperkowym

44 zł
200g

[

WYROBY
NA SŁODKO PODAWANE

[

Torcik

[

GOŚCIŃCOWE PIEROGI
NA STOLNICY WAŁKOWANE
Pierogi mięsne
dobrze przyprawami doprawione,
podane z domową okrasą i majerankiem

Pierogi ruskie
z tradycyjnym farszem, okraszone
wędzonym boczkiem i chrupiącą cebulką

Pierogi ze szpinakiem
ze słonym serem feta, podane z sosem
serowym, pomidorem suszonym i tartym
parmezanem

28 zł

100g

[

z palonej białej czekolady, z orzechową,
chrupką praliną

Sernik nowojorski

20 zł

na owsianym spodzie z sosem Coulis
malinowym

22 zł

Porcja tortu czekoladowego z
aksamitnym kremem waniliowym
i konﬁturą wiśniową

8 szt.

Na bogato !

8 szt.

Deser lodowy

23 zł

8 szt.

Duży puchar rzemieślniczych lodów
śmietankowych, truskawkowych
i czekoladowych z sezonowymi, świeżymi
owocami oraz polewą truskawkową
własnej roboty.

13 zł
120g

12 zł
120g

10 zł
120g

15 zł
150g

[

NAPOJE ZIMNE

[

[

[

Kompot domowy 1,3 l

11 zł

Kawa

7 zł

Lemoniada 1,3 l

14 zł

Kawa z mlekiem

8 zł

Sok pomarańczowy, sok jabłkowy 1,3 l

12 zł

Espresso

7 zł

Woda z miętą i cytryną 1,3 l

9 zł

Herbata na zimno z cytryną 1,3 l

9 zł

Cranberry virgin mojito 1,3l

16 zł

Soki świeżo wyciskane
z owoców sezonowych 300 ml

15 zł

Sok 200 ml:
• pomarańcza
• jabłko
• czarna porzeczka
• grejpfrut
• pomidor

6 zł

Pepsi, 7up, Mirinda 200 ml

6 zł

Woda mineralna Cisowianka 300 ml

[

NAPOJE GORĄCE

5 zł

Woda mineralna Cisowianka 700 ml

9 zł

Tradycyjny chlebowy kwas litewski 500 ml

8 zł

ALKOHOLE ŚWIATA

[

Poproś kelnera o naszą kartę alkoholi
oraz koktajli

Double espresso

[

12 zł

Capuccino

8 zł

Latte macchiato

9 zł

Latte z syropem

12 zł

Herbata
czarna, earl grey, zielona, owocowa

7 zł

Gorąca czekolada

9 zł

WINA

[

Poproś kelnera o kartę win

Karafka wina czerwonego lub białego

0,25l – 19 zł, 0,5l – 30zł, 1l – 56 zł

[

PIWA

[

Posiadamy szeroki wybór piw
rzemieślniczych.
Zapraszamy do naszej ekspozycji

Rzemieślnicze piwo butelkowe

0,5 l - 10 zł
Piwo Żywiec z nalewaka

0,3 l - 6zł, 0,5 l - 8 zł, 1 l - 15 zł

[

Restauracja Gościniec nad Wisłą

[ [

Specjalizuje się w organizacji konferencji, szkoleń,
bankietów, eventów, kameralnych warsztatów
oraz innych spotkań biznesowych, które są
starannie zaplanowane z uwzględnieniem życzeń
oraz sugestii naszych Gości.
Posiadamy bogate doświadczenie w realizowaniu
imprez okolicznościowych takich jak chrzty,
urodziny, rocznice, studniówki, wesela oraz inne
rodzinne uroczystości. Szef gościńcowej kuchni
dba o staranne komponowanie menu
przygotowywanego specjalnie na te wyjątkowe
dla Państwa okazje. Oferujemy Państwu również
możliwość współtworzenia własnego menu
i dostosowania go do Państwa oczekiwań tak, aby
czas spędzony w Gościńcu nad Wisłą stał się dla
Państwa niepowtarzalną chwilą.
Nasz obiekt został wyróżniony przez Izabelę
Janachowską – Jabłońską Wedding Dream, jako
idealne miejsce na wesele w województwie pomorskim.
Specjalizujemy się również w usługach
cateringowych.
W profesjonalny sposób dostarczamy wyjątkowe
rozwiązania kulinarne, dbając w najdrobniejszych
szczegółach o nasze dania i dopasowując się do
miejsca, budżetu i charakteru Państwa
uroczystości.

Cukiernia Gościńca Nad Wisłą

[

Powstała z pasji i miłości do słodkości.
W naszej cukierni znajdą Państwo smaczne
i domowe ciasta wypiekane według tradycyjnych
i własnych receptur. Wykonujemy torty
okolicznościowe na każdą okazję – urodziny, śluby
i imprezy okolicznościowe Produkcją zajmują się
cukiernicy, którzy w każdy swój wyrób wkładają
całe serce i pasję, aby zachwycał on nie tylko
smakiem, lecz również perfekcyjnym wyglądem.

www.hotelnadwisla.pl

Gościniec & Hotel nad Wisłą
Knybawa, ul. Makowa 7, 83-110 Tczew
tel. 58 531 05 63, kom.: 730 377 270
e-mail: recepcja@hotelnadwisla.pl

Organizacja wesel
i uroczystości rodzinnych

Organizacja konferencji,
imprez ﬁrmowych i cateringu

Justyna Bubka
tel.: +48 539 678 285
bankiety@hotelnadwisla.pl

Marta Borkowska
tel.: +48 793 831 956
konferencje@hotelnadwisla.pl

