
Odkryj Dawny

Smak Wrocławia



PRZYSTANEK KULINARNY

Atutem Art Restauracji i Kawiarni są nie tylko starannie 
zaprojektowane wnętrza, ale przede wszystkim wyśmieni-
ta, bardzo urozmaicona kuchnia. Tylko u nas kontynuuje się 
bogate tradycje wrocławskiej kuchni.

Kuchnia dawnego Wrocławia jest jak jego historia - 
bogata i częściowo zapomniana, fascynująca i w wielu 
miejscach nieodkryta. Zainspirowani przepisami dawnej 
kuchni wrocławskiej, o specyfice której decydowały od 
wieków przenikające się wpływy wielu kultur kulinarnych, 
chcielibyśmy przypomnieć Państwu, proponowanymi 
przez nas oryginalnymi specjałami, niepowtarzalny smak 
Wrocławia sprzed stu i więcej lat.

Zapraszamy na wyjątkowe doświadczenie kulinarne!

Dawny Smak Wrocławia



Cena 70 zł/osoba

Cena 90 zł/osoba

Cena 110 zł/osoba

Regionalny specjał

Zupa orkiszowa z klopsikami 

Zrazy po polsku z sosem i grzybami z kluskami,
sałatka z czerwonych buraczków

Ciasteczka Paganini - mini babeczki z masą

migdałową i konfiturą

Woda mineralna

Regionalny specjał*

Rosół królowej Margot - bulion drobiowy
z klopsikami i drobnym makaronem

Pierogi z szyjkami rakowymi po wrocławsku
z sosem tymiankowym 

Torcik bezowy z musem kawowym 

Woda mineralna

Kawa/herbata 

Regionalny specjał*

Sałatka á la Windsor - bukiet sałat z grillowanym
kurczakiem i selerem  

Śląskie niebo w gębie, czyli najsłynniejszy
wrocławski przysmak (wieprzowina z sosem
z suszonych owoców z kluskami i sałatka
z czerwonej kapusty)

Jabłko pieczone z różą 

Woda mineralna 

Kawa/herbata 

*Proszę wybrać 1 propozycję:

Kieliszek likieru karkonoskiego

Kieliszek wina regionalnego

Sery lokalnych producentów

Pieczone mięsa od lokalnych wytwórców

Pieczywo lokalnego wypieku z masłem smakowym
i różnymi pastami

Kawa z lokalnej palarni z dodatkiem naturalnych
syropów (bez chemicznych konserwantów, barwników
i aromatów, wytwarzany w tradycyjny sposób)

Kawa/herbata 

**Istnieje możliwość zamówienia dodatkowego
regionalnego specjału - 12 zł /osoba

Menu I

Menu II

Menu III



Serdecznie zapraszamy
do skorzystania z usług Art Hotelu

+48 71 78 77 132

+48 71 78 77 245

Dział Sprzedaży

meetings@arthotel.pl

Śledź Art Hotel na Facebooku:

Art Restauracja i Kawiarnia 
ul. Kiełbaśnicza 20, 50-110 Wrocław  |  www.artrestauracja.pI  |  info@arthotel.pl 

ArtHotelWroclaw


