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przystawki sałatki zupy dania główne desery •  •  •  • 

MENU



M UEN
D I CLD A Z E I

ZUPY
ROSÓŁ (150 ml)                                              8 zł
z domowymi kluseczkami 

 

POMIDOROWA (150 ml)                                  9 zł
z domowymi kluseczkami 

DANIA GŁÓWNE
PIEROGI RUSKIE                               8 zł
ze słodką śmietanką

         

NALEŚNIKI Z NUTELLĄ                       
i owocami

NUGGETSY Z KURCZAKA                    15 zł
z frytkami i surówką z marchewki

PALUSZKI RYBNE                                   16 zł
z frytkami i sezonowymi warzywami

12 zł

DESERY
CHRUPIĄCE GOFRY                               12 zł
z sezonowymi owocami i bitą śmietaną

LODY Z CIASTECZKAMI OREO          12 zł



PRZYSTAWKI
SAŁO (100g)                                       15 zł
wędzona słonina z konfiturą z cebuli

  

PASZTET WIEPRZOWY (100g)           17 zł
podany z domowymi marynatami

DWA RODZAJE ŚLEDZI (2 płaty)       18 zł
podane razem; tradycyjny śledź w oliwie z cebulą 
oraz śledź w śmietanie z jabłkiem i ogórkami 
kiszonymi 

  

TATAR (100g)                                     27 zł
z polędwicy wołowej, z cebulą, marynowanymi 
pieczarkami i ogórkiem 

SAŁATKI
SAŁATKA Z KURCZAKIEM     (250g)  25 zł
z pieczonym kurczakiem i kawałkami p omarańczy
(sałata lodowa, pieczona pierś kurczaka, pomarańcza, pomidor, 
orzechy, dressing cytrynowy) 

SAŁATKA Z KOZIM SEREM (250g)   27 zł
z pieczoną papryką i kozim serem
(mix sałat, gruszka, czerwona cebula, pieczona papryka, kozi ser, 
pomidorki koktajlowe, czerwone wino, miód) 

SAŁATKA Z POLĘDWICĄ (250g)      27 zł
z plastrami marynowanej polędwiczki 
(roszponka, sos śliwkowy, marynowana cukinia, marynowana 
marchewka, kurki, plastry marynowanej i pieczonej polędwicy)



ZUPY
ROSÓŁ (200 ml)                                  11 zł
domowy, podawany z domowym makaronem 

 

ŻUREK (200 ml)                                  13 zł
tradycyjny żur staropolski podany z jajkiem

BARSZCZ CZERWONY (200 ml)         13 zł
kiszony, z kruchym pasztecikiem 

ZUPA CEBULOWA (200 ml)                17 zł
francuska, zapiekana z grzankami i serem

DESERY
SZARLOTKA                                     15 zł 
na ciepło z gałką lodów waniliowych

SERNIK                                            12 zł
podany z gorącymi wiśniami



DANIA GŁÓWNE
GOLONKA NA PIWIE (100g)                7zł
podana z chrzanem oraz musztardą

 

TALERZ PIEROGÓW (12 sztuk)            24 zł
ruskie, z mięsem, z kapustą i grzybami

SCHAB PO LUBELSKU (150g)             26 zł
podawany z ziemniakami z wody i zestawem
surówek

PAPARDELLE (250g)                          28 zł
z boczkiem, szynką, kurczakiem oraz czosnkiem
i świeżą natką pietruszki w śmietanowym sosie

POLĘDWICZKI (150g)                        32 zł 
wieprzowe z kurkami w śmietanowo – ziołowym 
sosie

PSTRĄG Z PIECA (300g)                    35 zł
w ziołach serwowany z bukietem warzyw

KACZKA Z PIECA (1/2porcji)                  41 zł
marynowana w winie połowa kaczki, pieczona 
z żurawiną podana z podsmażonymi kopytkami 

DODATKI
Opiekane półksiężyce ziemniaczane (150g)      8 zł
Warzywa prosto z pieca, z masłem (150g)        11 zł
Frytki (150g)                                                        6 zł
Zestaw sezonowych warzyw (100g)                   7 zł



KAWY I HERBATY
ESPRESSO (30 ml)                                5 zł
CAPPUCINO (100 ml)                           7 zł
LATTE MACHIATO (150 ml)                   9zł
KAWA Z MLEKIEM (120 ml)                  6 zł
KAWA CZARNA MAŁA (120 ml)           9 zł
HERBATA DILMAH CZARNA            6 zł
HERBATA DILMAH SMAKOWA        7 zł

SOKI
Pomarańczowy, jabłkowy, z czarnej porzeczki,
bananowy, pomidorowy, grejpfrutowy

Pojemność 0,25 ml - 5zł
Pojemność 1 l - 10zł

NAPOJE
Pepsi, Mirinda, 7 UP, Tonic

Pojemność 0,25 ml - 5zł
Pojemność 1 l - 10zł

PIWA BUTELKOWE
PERŁA PILS (0,5 l)                               9 zł
PERŁA NIEPASTERYZOWANA (0,5 l)  9 zł
PERŁA MOCNA (0,5 l)                         9 zł
TYSKIE (0,5 l)                                       9 zł
ŻYWIEC (0,5 l)                                     9 zł
LECH (0,5 l)                                         9 zł
LECH FREE (0,3 l)                                 9 zł
DESPERADOS (0,5 l)                            9 zł
KSIĄŻĘCE (0,5 l)                                 11 zł



WÓDKI
SOPLICA (40 ml / 0,5 l)               5 zł / 40 zł
PAN TADEUSZ (40 ml / 0,5 l)      6 zł / 50 zł
KRUPNIK (40 ml / 0,5 l)              6 zł / 50 zł
ŻUBRÓWKA (40 ml / 0,5 l)         6 zł / 50 zł
BOLS (40 ml / 0,5 l)                     7 zł / 80 zł
FINLANDIA (40 ml / 0,5 l)           8 zł / 90 zł
WYBOROWA (40 ml / 0,5 l)         8 zł / 90 zł

WHISKY
JOHNNIE WALKER RED (40 ml)         10 zł
GRANTS (40 ml)                                 14 zł
JIM BEAM (40 ml)                               15 zł
JACK DANIELS (40 ml)                        16 zł
CHIVAS REGAL 12 (40 ml)                  16 zł

Informujemy, że nasze produkty mogą zawierać następujące alergeny wraz z ich pochodnymi, które mogą powodować 

alergie lub reakcje nietolerancji (Zarządzenie II, Rozporządzenie Parlament u    Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

nr 1169/2011 z dn 2 .5  października 2011 r.):

ZBOŻA ZAWIERAJĄCE GLUTEN
(pszenica, jęczmień, żyto, owies, orkisz)

SKORUPIAKI I PRODUKTY POCHODNE

JAJA I PRODUKTY POCHODNE

RYBY I PRODUKTY POCHODNE

ORZESZKI ZIEMNE (ARACHIDOWE)

SOJA I PRODUKTY POCHODNE MLEKO I PRODUKTY POCHODNE

ORZECHY

SELER I PRODUKTY POCHODNE

GORCZYCA I PRODUKTY POCHODNE

NASIONA SEZAMU I PRODUKTY POCHODNE

SO2

dwutlenek siarki

ŁUBIN

MIĘCZAKI

INFORMACJE

Zupy podajemy w talerzach. Zdjęcia dań mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.



HOTEL PAŁAC AKROPOL
Al. Warszawska 179a, 20-823 Lublin

tel. 885 358 888, 81 740 46 38
Przyjęcia okolicznościowe: 601 295 554

e-mail: akropol.lublin@gmail.com

www.akropol.lublin.pl www.instagram.com/akropol_lublinwww.facebook.com/akropol.lublin

ODWIEDŹ NAS TEŻ NA STRONACH

Nasz hotel usytuowany jest w spokojnej

okolicy przy trasie Warszawa - Lublin.

Od centrum Lublina dzieli go zaledwie

5 km. Hotel Pałac Akropol urzeka stylem 

nawiązującym do starożytnej architektury.

Oferuje komfortowe, eleganckie wnętrza 

z dostępem do sieci Wi-Fi.

W klimatyzowanej restauracji podajemy doskonałe dania kuchni polskiej i europejskiej. 

Smakosze odnajdą cudowny smak cieszących się powodzeniem potraw, na przykład kaczki. 

W hotelu funkcjonuje także bar, wyposażony w szeroką gamę trunków oraz napoi 

bezalkoholowych. Bar czynny jest do północy. Przestronny taras z mnóstwem kwiatów,

fontanną oraz widokiem na hotelowy ogród zachęca do zaczerpnięcia świeżego powietrza. 

Komfortowe warunki Pałacu Akropol, wieloletnie doświadczenie i profesjonalna obsługa

sprzyjają nie tylko imprezom okolicznościowych czy weselom , ale również organizacji

konferencji, szkoleń czy spotkań biznesowych. 

Pałac Akropol to gwarancja przyjęcia na najwyższym poziomie, a wyśmienita zabawa 

dostarczy samych pozytywnych przeżyć. Sala weselna mieści nawet do 150 Gości, którzy

na pewno będą zachwyceni klasycznymi wnętrzami Pałacu Akropol. 
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