
 

 

 

 

 
 

 

„Najbardziej ezoteryczną ze sztuk 

jest sztuka kulinarna. ” 

                                                           Zbigniew Herbert 
 

 

 

oszcząc Państwa w Restauracji Pałacu Racot, chcemy się podzielić 

naszymi doświadczeniami w zagłębianiu tej sztuki… 



 

Anthelme Brillant – Savarin 

 

 

Placki ziemniaczane z kwaśną śmietaną 

 i kawiorem          14,00 zł 

 

Camembert zapiekany na łożu sałaty  

z żurawiną   16,00 zł 

 

 

Vol au went z kurkami        22,50 zł 



 

Stwórca każąc jeść człowiekowi, aby mógł żyć, 

za zachętę dał mu apetyt,  

a za nagrodę – przyjemność… 

Anthelme Brillant – Savarin 

 

 

Krem kataloński 8,00 zł 

 

Krem ze szpinaku 8,00 zł 

 

Krem brokułowy        12,00 zł 

 

Zupa królewska z kurczakiem      15,00 zł 

i prażonymi migdałami        

 



 

 

Bóg stworzył jedzenie, 

a diabeł kucharzy… 

James Joyce                              

 

 

Specjalnie dla smakoszy  

Szef Kuchni poleca: 

 

W winnej marynacie kozioł przyprawiany, z sosem z 

czarnych łebków serwowany      32,00 zł 

 

Pieczeń z dzika a’la Jabłonowski 

 w sosie musztardowym            29,00 zł 



 

Nie ma bardziej szczerej miłości 

niż miłość do jedzenia… 

George Bernard Shaw 

Kąski z kurczaka na sposób grecki  16,00 zł 

 

Fileciki drobiowe w otulinie ziołowej 17,00 zł 

 

Kurczak z grilla zapiekany z serem 

i szparagami         22,00 zł 

 

Panierowane cząstki kurczaka na 

warzywnej mozaice        23,00 zł 

 



 

Po dobrym obiedzie człowiek  

jest skłonny wszystkim wybaczać… 

Oskar Wilde 

 

 

 

 

 

Tradycyjny kotlet schabowy      15,00 zł 

 

Stek wieprzowy po „racocku”      18,00 zł 

 

Wieprzowina w sosie             26,00 zł 

chrzanowo – dyniowym        

 

Polędwiczki w sosie kurkowym     33,00 zł 

 

 

Odkrycie nowego dania 



 

Większym jest szczęściem dla ludzkości 

Niż odkrycie nowej gwiazdy 

Anthelme Brillat-Savarin

 

ę

 

 

Cielęcina duszona w czerwonym winie 

 w towarzystwie śliwki kalifornijskiej   26,00 zł 

 

 

 

 

 

 

Powiesz mi co jesz,

a ja powiem, kim jesteś… 



 

Anthelme Brillant – Savarin 

 

Filet z pstrąga z migdałami  100g       21,00 zł 

 

Stek z łososia z masłem czosnkowym 100g   24,00 zł 

 

Sola w sosie cytrynowo – koperkowym          30,00 zł 



 

Smakoszostwo jest aktem władzy sądzenia,  

którym przyznajemy pierwszeństwo temu,  

co naszemu smakowi miłe, nad tym, co nie ma tej zalety… 

Anthelme Brillant – Savarin 

Frytki                 5,00 zł 

Ziemniaczki pieczone z ziołami      6,00 zł 

Krokiety ziemniaczane       8,00 zł 

 

Buraczki zasmażane        5,00 zł 

Surówka z marchwi z ananasem                      5,00 zł 

Surówka pałacowa        8,00 zł 

Bukiet warzyw gotowanych      9,00 zł 

Dodatkowo w każdą niedzielę 



 

Szef kuchni poleca  

ZESTAW PROMOCYJNY 

 w cenie 17,00 zł 

W tym tygodniu: 

 

Zupa 

Rosół z domowym makaronem 

Danie główne 

Kotlet schabowy 

Ziemniaki z wody 

Surówka 

Życzymy smacznego! 


