
Jest nam niezmiernie miło gościć Was w Restauracji Flo. Ostatnie 
tygodnie były dla mnie i mojego zespołu niezwykle intensywne. 
Spędziliśmy je na opracowywaniu koncepcji, poszukiwaniach 
inspiracji i testowaniu smaków oraz aromatów. Efektem naszej pracy 
jest nowa karta menu, którą trzymacie w dłoni. 

Naszym głównym zamiarem było połączenie lokalnych składników 
najwyższej jakości, z nieco mniej oczywistymi produktami. Staraliśmy 
się stworzyć opowieść, przez którą będziecie mogli przejść płynnie, 
bez względu na wybraną ścieżkę. 

Mamy nadzieję, że hotelowe klasyki w naszym wydaniu przypadną 
Wam do gustu, a potrawy debiutujące w karcie sprawią mnóstwo 
kulinarnej przyjemności.

W imieniu swoim i mojej załogi, życzę Wam smacznego.

Rafał Świadek
Szef Kuchni Restauracji FLO
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Szanowni Goście,

It is a great pleasure to welcome you to Flo Restaurant. The last 
weeks have been very intense for my team and me. We spent them 
developing the concept, searching for inspiration, and testing 
flavours and aromas. Our work result is a new menu card, which you 
hold in your hand. 

Our main intention was to combine the highest quality local 
ingredients with slightly less apparent products. We tried to create a 
story that you will be able to go through smoothly, regardless of the 
chosen path. 

We hope that the hotel classics in our edition will appeal to you, and 
the dishes debuting on the card will give you a lot of culinary 
pleasure.

Enjoy your meal.

Rafał Świadek
Chef of Flo's Restaurant

Dear Guests,



44 pln

28 pln

34 pln 

              48 pln

26 pln

26 pln

Siekana wołowina / Pikle / Lubczyk / Kasza gryczana
Chopped Beef / Pickles / Lovage leaves / Buckwheat barley

Śledź /  Wędzony twaróg / Młody ziemniak / Szczypiorek
Herring / Smoked cheese / New potato / Chives

Zielone szparagi / Owsiane jajo / Maślana emulsja / Rabarbar 
Green asparagus / Oat egg / Butter emulsion / Rhubarb

Krewetki / Cydr / Masło ze Strzałkowa / Chili / Kon�towany czosnek 
Prawns / Cider / Butter from Strzałków / Chili / Confited garlic

Żurek /  Biała kiełbasa / Jajo / Boczek jabłkowy
Sour rye soup / White sausage / Egg / Apple bacon

Zupa Dnia
Soup of the day
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Zaczynamy / Let's start

Menu



 38 pln

56 pln

48 pln

86 pln

             38 pln

Pierogi / Cielęcina / Bób / Cielęcy jus / Ocet z bzu         
Pierogi / Veal / Broad bean / Veal jus / Elderflower vinaigrette

Troć / Mizeria / Fregola / Cytrynowa emulsja
Sea Trout / Mizeria / Fregola / Lemon emulsion

Udko kurczaka / Tymianek cytrynowy / Słodki ziemniak / 
Zielona Fasolka
Chicken leg / Lemon Thyme / Sweet Potato / Green beans

Polędwica wołowa / Kremowy sos pieprzowy / Ziemniaki pieczone / 
Sałata rzymska
Beef fillet / Cream pepper sauce / Roasted potatoes / Baby gem

Gnocchi / Smardze / Groszek / Serowa emulsja / Bursztyn Wegetarian 
Gnocchi / Morels Mushrooms / Green Peas / Cheese emulsion / 
Amber Cheese

22 pln

22 pln

18 pln

Twaróg / Owoce / Beza / Mięta
Cottagge cheese / Fruits / Merringue / Mint

Czekolada / Truskawka / Bazylia / Coulis 
Chocolate / Strawberries / Basil / Coulis

Wybór lodów i sorbetów
Selection of ice cream and sorbet

Prosimy poinformować obsługę o alergiach. 
Please, let us know about your allergies.

Wszystkie ceny w menu zawierają podatek VAT. 
All prices are VAT included.
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Konkretniej / Something more

Słodki finał / Sweet final




