
Noworoczny bufet bez limitu 

New Year's bufet no limit 

Smażone pierogi 

Fried homemade dumplings 

 

Sylwestrowe przekąski 

New Year’s tapas, snacks 

 

Tradycyjne ciasta i desery 

Traditional cakes and desserts 
 

Cena / Price 109 PLN 

KAZIMIR NEW YEAR'S  

CHILDREN'S MENU 
 

Welcome Drink  
Sylwestrowy drink bezalkoholowy 

New Year’s soft drink 

 

Przystawka/ Starter 
Tosty z szynką, serem i pomidorami 

Toasts with ham, cheese and tomatoes 

 

Sałatka z grillowanym kurczakiem, 

pomarańczą i grzankami   

Salad with grilled chicken, 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 
 
Penne w sosie pomidorowym ze świeżą  
bazylią i parmezanem        
Penne with tomatoes, fresh basil and 

parmesan cheese 

 

Naleśniki z dżemem lub czekoladą 

Pancakes with jam or chocolate 
 

Deser/Dessert 
 

Puchar lodowy z owocami 

Ice cream with fruit 

 

Domowa szarlotka na gorąco z lodami    

Homemade hot apple pie with ice cream 
 

 

Napoje / Drinks 
 

Smoothie bananowo-czekoladowe 

Banana and chocolate smoothie 

Świeżo wyciskany sok z pomarańczy 

Freshly squeezed orange juic 



KAZIMIR  

NEW YEAR'S 
SET MENU 

 

Welcome Drink 

Wino musujące 150 ml 

Sparkling wine 150ml 

 

Kir Royal / likier crème de cassis, wino musujące / 

Kir Royal / crème de cassis liqueur, sparkling wine / 

 

Przystawka/ Starter 

Podwędzany tatar wołowy z jakiem 

przepiórczym, musem grzybowym  

i chipsem z chleba razowego 

Smoked beef tartare with quail egg, 

mushroom sauce and wholemeal bread chips 

 

Sylwestrowa sałatka z jajkiem poszetowym, 

serem lazur i suszonymi pomidorami 

New Year's Eve salad with a poet egg, azure 
cheese and dried tomatoes 
 

Zupa / Soup 

Szampańska zupa z szyjkami rakowymi  

i prosecco 

Champagne crayfish soup with prosecco 
 
Consommé grzybowe z cukinią i rukiew 

wodną 

Mushroom consommé with zucchini and 

watercress 

 
 

Danie Główne/ Main Course 
 

Filet z gęsi na gratinie ziemniaczanym, 

gruszka karmelizowana i konfitura 

kasztanowa 

Goose fillet with potato gratin, caramelized 

pear and chestnut jam 



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 

229 PLN 

Noworoczny bufet bez limitu 

New Year's bufet no limit 

Smażone pierogi 

Fried homemade dumplings 

 

Sylwestrowe przekąski 

New Year’s tapas, snacks 

 

Tradycyjne ciasta i desery 

Traditional cakes and desserts 
 

 

Danie Główne/ Main Course 
 

Filet z łososia w sosie szafranowym  

z marchewkami baby i ziemniakami  

z nutą majeranku 

Salmon fillet with saffron sauce, baby carrots 

and marjoram potatoes 

 
Stek wołowy z rostbefu, marynowany  
rozmarynem z grillowanymi warzywami  
i pieczonym ziemniakiem    

Beef steak marinated with rosemary,  
grilled vegetables and baked potato 
 

Deser/Dessert 

Smażone lody na sosie o smaku  

pirackiego rumu 

Fried ice cream with rum sauce  

 

Deser bezowo-lodowy z malinami  

i korzenną kruszonką       

Meringue-ice dessert with raspberry 

and spicy crumble 

 

Piernik czekoladowy z sosem angielskim 

Chocolate gingerbread with English sauce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAZIMIR  Restaurant & Bar 

Rezerwacje / Reservations 

mail: info@kazimirrestaurant.pl 

kom. +48 510 802 268 

 


