
obserwuj nas

Napoje
KAWA 

Espresso  8 zł 

Espresso doppio 12 zł 

Kawa czarna 8 zł 
Kawa czarna z mlekiem 9 zł 

Cappuccino 11 zł 

Caffe latte 13 zł 

Latte Macchiato 13 zł 

Kawa mrożona 13 zł 

Kawa mrożona z gałką lodów 

waniliowych i bitą śmietaną 17 zł 

HERBATA 

Herbata Ronnefeldt imbryk 11 zł 

Earl Grey 
delikatna herbata z Darjeeling o subtelnym 

i orzeźwiającym zapachu bergamotki

Assam Bari 
 mocna korzenna herbata Assam z letniego zbioru 

o delikatnie karmelowym smaku

Rooibos Cream Orange 
 kompozycja liści krzewu Rooibos ze skórkami 

pomarańczy i cząstkami wanilii

Sweet Berries
delikatna kompozycja złożona z truskawek, malin, jabłek, 

hibiskusa, dzikiej róży, listków jeżyn i pomarańczy

Morgentau - zielona herbata Sencha z letniego zbioru 
o mango-cytrusowym posmaku z dodatkiem płatków róży, 

słonecznika i bławatka

Wellness - balsamiczna, harmonijna mieszanka ziół 
o śmietankowo-pomarańczowym posmaku, idealna na 

chwilę odpoczynku – usunie stres i napięcie

Jasmine Gold - świeżo zerwane kwiaty jaśminu 
uszlachetniają tę łagodną zieloną chińską herbatę 

- doskonała harmonia

Moroccoan Mint - zielona herbata Gunpowder 
z aromatyczną miętą Marokańską

WODA
 

Karafka wody z miętą i cytryną 1 l  12 zł 
Kropla Delice gazowana 

0,33 l / 0,75 l  – 8 zł / 14 zł

Kropla Beskidu niegazowana 0,33 l  8 zł

Evian niegazowana 0,75 l 19 zł 

NAPOJE ZIMNE 

Coca Cola / Coca Cola Zero 0,25 l  8 zł

Fanta Orange / Sprite  0,25 l  8 zł 
Kinley Tonic 0,25 l  8 zł

Fuze Tea (cytrynowy, brzoskwiniowy) 0,25 l  8 zł 

Sok Cappy 0,25 l 8 zł

(pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka, grejpfrutowy) 
Sok Cappy 1 l 16 zł

 (pomarańczowy, jabłkowy)

Sok świeżo wyciskany z pomarańczy 
0,33 l 16 zł 

Domowa Lemoniada 
0,33 l  / 1 l – 12 zł / 30zł

WÓDKA
 

Wyborowa 40 ml / 0,5 l  7 zł / 59 zł

Finlandia 40 ml / 0,5 l  9 zł / 79 zł 

Żołądkowa Gorzka 40 ml / 0,5 l  7 zł / 59 zł

Dwór Sieraków Superior 
40 ml/ 0,5 l 15 zł/ 129 zł

WHISKEY 

Ballantines 40 ml / 0,7 l 12 zł / 180 zł 
Jack Daniel’s 40 ml / 0,7 l 15 zł / 230 zł

Jack Daniel’s Gentleman 40 ml  24 zł
Johnnie Walker Black  40 ml  22 zł 

Glenfiddich 12 Y 40 ml 28 zł 

COGNAC / BRANDY 

Hennessy VS 40 ml  25 zł 
Martell VS 40 ml 25 zł 
Metaxa 7* 40 ml 15 zł 

GIN

Seagrams Gin 40 ml  12 zł 
Bombay Sapphire Gin 40 ml 19 zł 

TEQUILA
 Olmeca Blanco Tequila 40 ml  15 zł

Olmeca Gold Tequila 40 ml  17 zł

RUM
 

Bacardi Carta Blanca  40 ml 12 zł 
Havana Club 3 YO 40 ml  16 zł 

LIKIERY / APERITIF 

Jagermeister 40 ml 12 zł 
Aperol Aperitivo 40 ml 12 zł 

Cointreau 40 ml 12 zł 
Campari Bitter 40 ml 12 zł 

Martini Bianco/ Extra Dry / Rosso  80 ml 14 zł 

NALEWKI KRESOWE REGIONALNE 

SMARDUCH FAMILY DISTILLERY 
40 ml12 zł 

4 pory roku (zapytaj kelnera o dostępne smaki) 

KOKTAJLE 

Mojito  22 zł 
Bacardi/ limonka/ brązowy cukier/ mięta

Aperol Spritz  24 zł 
Aperol/ Prosecco/ woda gazowana/ 

pomarańcza

Gin & Tonic  22 zł 
Seagrams/ limonka/ tonic

Long Island Iced Tea  28 zł 

Wyborowa/ Seagrams/ Bacardi/ Olmeca  

Blanco/ Cointreau/ sok z limonki/ coca-cola

PIWO
 Piwo z beczki 

Warka 0,33 l /  0,5 l  7 zł / 9 zł 
Żywiec 0,33 l / 0,5 l  9 zł / 11 zł 

Piwo butelkowe 

Żywiec APA / IPA  0,5 l  13 zł 
Żywiec Biały 0,5 l  11 zł 

Heineken 0,5 l  13 zł 
Paulaner Weissbier 0,5 l 16 zł 

Karmi Classic 0,5 l  10 zł

Piwo butelkowe bezalkoholowe

Żywiec 0,0 %  0,5 l 11 zł 
Paulaner Weissbier 0,0 % 0,5 l  16 zł 



Złocisty rosół podawany z domowymi nudlami 
14 zł

Żurek śląski na maślance 
16 zł

Krem z pasternaku z chrupiącymi zbożami i nasionami, 
oliwą truflową, pudrem grzybowym 

i piklowaną gruszką
18 zł

Tatar wołowy z tostowanymi orzechami laskowymi, majonezem  
lubczykowym, chrustem ziemniaczanym i kremowym żółtkiem

39 zł

Grillowany ser góralski z chrupiącym boczkiem i gruszką 
podany na świeżych sałatach sezonowych, z orzechami  

laskowymi i sosem żurawinowym 
 28 zł

Sałatka z grillowaną piersią z kurczaka, sosem cesarskim,  
parmezanem i drożdżowymi paluchami 

29 zł

Przystawka

Sałatki

Zupy
 I L

 I W

 I G

Kremowy makaron trofie z chrupiącymi warzywami, rucolą  
i świeżo tartym Grana Padano 

32 zł 

Cannelloni z wiejskim twarożkiem, szpinakiem, pieczonym czosnkiem 
z kremowym sosem beszamel i musem z pomidorów 

32 zł

Kurczak zagrodowy z risotto ze słonecznika, kluseczkami z cukinii 
i grochu, z karmelizowaną sałatą rzymską i sosem miso

 34 zł 

Kaczka pieczona z glazurowaną gruszką, kluskami śląskimi, wędzonym  
twarogiem, sosem rodzynkowym i gremolatą ziołową

 49 zł 

 
Stek z polędwicy wołowej z kremowym puree ziemniaczanym,  

grillowanymi pieczarkami, sosem pieprzowym 
 i chrupiącym szpinakiem z dressingiem francuskim

 89 zł

Talerz Bajka dla 2 osób

Confitowane policzko wieprzowe/ żeberko miodowo-musztardowe/ 

pierś z kurczaka zagrodowego/ grillowany ser góralski/ frytki/ ziemniaki w emulsji  

maślano-koperkowej/ colesław/ świeże sałaty z ogródka/ żurawina/ sos czosnkowy  
  82 zł

Dania główne

 I W

Ryby
Pstrąg z ziemniakami rissole, sałatką z zielonego 

ogórka i dipem czosnkowym
39 zł

Łosoś z tagliatelle al Nero di Seppia, 
pesto i pomidorami koktajlowymi

 52 zł 

 I G

G – dania bezglutenowe  I  L –  dania bez laktozy  I  W – dania wegetariańskie

 I WPierogi ruskie z wiejskim masłem, szczypiorkiem i młodą 
cebulką podane z kwaśną śmietaną

22 zł

Chrupiący kotlet z młodego warchlaka z kapustą  
i gotowanymi ziemniakami 

34 zł

Opolska rolada wołowa podana z modrą kapustą  
i kluskami śląskimi 

45 zł

Tradycyjne dania główne

 *  Wszystkie dania przygotowujemy wyłącznie w oparciu o własne niepowtarzalne receptury.
*  Czas oczekiwania na dania gorące wynosi minimum 30 minut.  

 *  Serwis naszych Gości nie jest doliczany do rachunku. 
 *  Karta menu z gramaturami potr aw  oraz tabela alergenów znajduje się do wglądu u m a nagera restauracji. 

Koszyk pieczywa, masło, oliwa, 
balsamico  

7 zł 

Puree ziemniaczane  
7 zł 

Kluski śląskie z sosem pieczeniowym 
8 zł

Frytki 
12 zł 

Surówka sezonowa 
 7 zł 

Świeże sałaty z warzywami i sosem vinegrette 
10 zł  

Dodatki
Sernik na parze z przyprawą tonka, ciastem cygaretkowym,  

kremem cytrynowym i karmelizowanym grejpfrutem
 18 zł 

Torcik bezowy z mascarpone, marakują, puree z czarnej porzeczki  
z kardamonem i kruszonką orzechową

 18 zł  

Lody waniliowe z gęstym przecierem owocowym i bitą śmietaną 

18 zł 

Set sorbetów: czarna porzeczka, marakuja, truskawka 
15 zł

Desery

 I G

 I G



wino

WINO REGIONALNE 
Winnica Cwielong, Polska 

Cuvee Blanc 
0,75 l – 69 zł / 0,15 l  – 18 zł

Wino białe półwytrawne, delikatnie kwaskowate 
o aromatycznym owocowym bukiecie, 

wyczuwalne aromaty grejfrutów, ananas, 
jabłko oraz gruszka. 

Cuvee Rouge 
0,75 l – 65 zł / 0,15 l  – 16 zł

Wino czerwone półwytrawne o intensywnym, 
wyraźnie owocowym bukiecie, w smaku 

aksamitne wyczuwalna wiśnia 
oraz czerwona porzeczka.

Rondorosé 
0,75 l – 65 zł / 0,15 l  – 18 zł

Wino różowe półwytrawne, w smaku delikatne 
i aksamitne, z delikatną nutką maliny, 

truskawki oraz poziomki. 

*Wino Ronderosé, zdobyło złoty medal 
na Galicia Vitis 2020



www.hotelbajka.com

WINA MUSUJĄCE

Cava Palau Semi Seco/ Hiszpania
 0,75 l – 59 zł 

Białe musujące półsłodkie wino hiszpańskie  
o subtelnych aromatach świeżych owoców 
przemieszanych z nutami drożdży i chleba.  
W ustach lekko słodkie, świeże, eleganckie,  

o przyjemnie rześkim posmaku. 

Sublime Prosecco Brut./ Włochy
 0,75 l – 59 zł   / 0,15 l  – 15 zł

Radosne białe wino musujące idealnie uosabia-
jące wyjątkowy włoski styl życia. Subtelna pieni-
stość, kwiatowo-owocowy bukiet oraz lekkość 
 i rześkość czynią zeń doskonałe wino praktycz-

nie na każdą okazję.

WINA ŚWIATA 

Quota 29/ Włochy
  czerwone/ 0,75 l – 95 zł 

Świetne apulijskie primitivo o rubinowym  
kolorze miejscami przechodzącym w fioletowy. 
W nosie owocowe, świeże i wyraziste. W ustach 
smak dojrzałych wiśni, mięty i jeżyn, doskonała 

kwasowość, równowaga, miękkie i subtelne, 
pięknie zintegrowane taniny. 

Całość nieprzeładowana, elegancka, z klasą.

Tuatara Bay Sauvignon Blanc/ 
Nowa Zelandia 

białe/ 0,75 l – 95 zł 

Lekkie, wytrawne białe wino z Nowej Zelandii 
roztaczające aromaty agrestu i melona przemie-
szane z nutami ziołowymi. W ustach delikatne, 

pełne owocu, przyjemnie odświeżające.

wino



ZUPY
Rosół z makaronem i marchewką  
z bajkowego ogródka 

Zupa pomidorowa z makaronem 

DANIA GŁÓWNE
Paluszki drobiowe w chrupiącej panierce 
z płatków Corn Flakes z frytkami i surówką

Spaghetti z sosem bolognese 

Domowe pierogi ruskie z masełkiem 4 szt.

Chrupiące frytki z ketchupem

DESERY
Naleśniki Top Szefa Piotrusia na dwa sposoby: 
• z nutellą, owocami i bitą śmietaną

• z kremowym serkiem i owocami

Puchar lodowy z ciasteczkami OREO,  
owocami i sosem.

BAJKA DLA DZIECI: 
menu

  25 PLN

25 PLN

10 PLN

10 PLN

15 PLN

13 PLN

18 PLN

18 PLN


