
Świąteczny bufet bez limitu 

Christmas bufet no limit 

Smażone pierogi 

Fried dumplings 

 

Świąteczne przekąski 

Christmas tapas, snacks 

 

Świąteczne ciasta i desery 

Christmas cakes and desserts 

 

Tradycyjny kompot z suszu 

Traditional dried fruits compote 
 

Cena / Price 

189 PLN 

KAZIMIR CHRISTMAS  

CHILDREN'S MENU 
 

Przystawka/ Starter 
Tosty z szynką, serem i pomidorami 

Toasts with ham, cheese and tomatoes 

 

Mini sałatka z pomarańczą i grzankami   

Mini salad with orange and croutons 
 

 

Zupa / Soup 
Krem pomidorowy z ryżem 

Tomato cream soup with rice 
 

 

Danie Główne/ Main Course 
Panierowany kotlecik z kurczaka  

z frytkami i sałatką 

Chicken strips with chips and salad 

 

Makaron spaghetti z sosem pomidorowym 

Spaghetti with tomato sauce 

 

Naleśniki z dżemem lub czekoladą 

Pancakes with jam or chocolate 
 

Deser/Dessert 
 

Puchar lodowy z owocami 

Ice cream with fruit 

 

Ciasto czekoladowe z sosem truskawkowym 

Chocolate cake with strawberry sauce 
 

Napoje / Drinks 
 

Świąteczny drink bezalkoholowy 

Christmas soft drink 

 

Smoothie bananowo-czekoladowe 

Banana and chocolate smoothie 
 

Świeżo wyciskany sok z pomarańczy 

Freshly squeezed orange juice 



 

KAZIMIR 

CHRISTMAS MENU 

 

Przekąska/ Appetizer 

Świąteczny Pasztet z konfiturą z czarnej 

porzeczki i czerwonego wina  

Christmas mousse with blackcurrant and red 

wine jam 

 

Przystawka/ Starter 

Tatar ze śledzia z pastą chrzanową  

i maślano - ziołową grzanką  

Herring tartare with horseradish paste and 
herbal butter 
 
Camembert w cieście filo z prażonymi 

orzechami i pikantnym sosem mango 
Camembert cheese in filo pastry with roasted 
nuts and spicy mango sauce 
 
Sałatka Capresse z tostami 

Capresse salad with toast 

 

Zupa / Soup 

Zupa borowikowa z profiterolkami 

Mushroom soup with profiteroles 

 
Węgierska zupa rybna 

Hungarian fish soup  
 
Staropolski żurek na wędzonce z białą  
kiełbasą i jajkiem w czarce chlebowej 

Old Polish sour rye soup with white sausage  
and egg in a bread bowl 
 

 

 



Świąteczny bufet bez limitu 

Christmas bufet no limit 

Smażone pierogi 

Fried homemade dumplings 

 

Świąteczne przekąski 

Christmas tapas, snacks 

 

Świąteczne ciasta i desery 

Christmas cakes and desserts 

 

Tradycyjny kompot z suszu 

Traditional dried fruits compote 
 

Napoje / Drinks 

Grzane wino 

Mulled wine 

 
Kieliszek wina białego,  

czerwonego lub prosecco, 

Glass of wine (red or white)  

or prosecco 

 
Świąteczna lemoniada 

Christmas lemonade 
 

Cena / Price 

299 PLN 

Danie Główne/ Main Course 
 

Panierowany filet z dorsza z puree 
ziemniaczanym i sałatką  

Breaded cod fillet with mashed potatoes  
and salad 
 
Pierś z kaczki z jabłkowym puree na bazie  
polskiego cydru z karmelizowaną marchewką 

Roasted duck breast with apple puree  

(with Polish cider) and  caramelized carrots 

 
Polędwiczka wieprzowa z orzechami  
w sosie z zielonego pieprzu z domowymi  
kopytkami i sałatką 

Pork tenderloin with nuts, green pepper 
sauce, homemade noodles and salad 
 

Domowe pierogi  

(z mięsem, z kapustą i grzybami)  

Homemade dumplings  

(with cabbage and mushrooms, with meat ) 

 

Złociste żeberka w korzennej marynacie  

z sosem BBQ, opiekane na ogniu ziemniaki,  

sałatka 

Golden ribs in a spicy marinade 

with BBQ sauce, baked potatoes and salad  
 

Deser/Dessert 

Tradycyjny sernik na sosie z malin 

Traditional cheesecake with raspberry sauce 

 
Domowa Szarlotka na gorąco z lodami 
Homemade hot apple pie with ice cream 

 
Deser bezowo-lodowy z sosem  

malinowym i korzenną kruszonką 

Meringue-ice dessert with raspberry sauce  

and spicy crumle 

 

KAZIMIR  Restaurant & Bar 

Rezerwacje / Reservations 

mail: info@kazimirrestaurant.pl 

kom. +48 510 802 268 


