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Szanowni Państwo,

                   Wierzynek jest najsłynniejszą polską restauracją, w której zgodnie z legendą  w 1364 
roku  Mikołaj Wierzynek podejmował europejskich monarchów zaproszonych przez króla Kazimierza 

Wielkiego. To  wyjątkowe i magiczne miejsce na Rynku Głównym w Krakowie, w którym niezwykła 
atmosfera splata się z  historią, tradycją i sztuką kulinarną. Zachwyca nie tylko pięknymi, historycznymi 

wnętrzami, ale również wykwitną kuchnią oraz elegancką i profesjonalną obsługą. 

Ladies and  gentlemen,

    Wierzynek is the most famous Polish restaurant, where according to a legend in 1364
Mikolaj Wierzynek became a host of a famous feast to which European monarchs were invited by King 

Casimir the Great. Wierzynek is a unique and magical place on the Market Square in Krakow, 
where unusual  atmosphere combines with history, tradition and culinary arts. It impresses not only 

with  beautiful, historical interiors, but also with its unique traditional Polish cuisine and elegant 

and professional service.

Prosimy o wybór jednego zestawu menu dla wszystkich gości.

Please choose one and the same menu for all the guests.

Serdecznie zapraszamy!
We hope that you will join us!



***
UROCZYSTA KOLACJA W RESTAURACJI WIERZYNEK

DINNER MENU

Twarożek kozi przekładany pieczonymi burakami
w miodzie gryczanym podany na sosie balsamicznym

Goat milk cottage cheese layered
with buckwheat honey roasted beetroots in served with balsamic sauce

*
Rosół z kołdunami i oliwą ziołową
Broth with dumplings and herbal oil

*
Kofitowane udko z gęsi z kopytkami w sosie z majeranku i czerwoną kapustą

 Confit goose leg with dumplings made of mashed potatoes with marjoram sauce and red cabbage

*
Kremówka krakowska z sosem malinowym

Krakow cream cake with raspberry sauce

***
Kawa, herbata

Tea or coffee

Woda mineralna
Mineral water



***
UROCZYSTA KOLACJA W RESTAURACJI WIERZYNEK

DINNER MENU

Pasztet domowy podany z konfitura z czerwonej cebuli i żurawiny z sosem porzeczkowym
Homemade pâté served with red onion & cranberry chutney 

with black currant sauce smoked duck

*
Krem z kopru włoskiego z oliwą koperkową i dorszem wędzonym

Fennel cream with dill oil and smoked cod

*
Pierś z kaczki z ziemniakami opiekanymi z rozmarynem, wiśniami i szpinakiem

Duck breast served with potato baked in rosemary, spinach and cherries

*
Sernik chałwowy
Halva cheesecake

***
Kawa, herbata

Tea or coffee

Woda mineralna
Mineral water



***
UROCZYSTA KOLACJA W RESTAURACJI WIERZYNEK

DINNER MENU

Wędzona pierś kaczki z kompozycją zielonych sałat i sosem vinaigrette
Smoked duck breast with mixed green salad and vinaigrette sauce

*
Zupa grzybowa z creme fraiche

Mushroom soup with creme fraiche

*
Policzki wołowe w sosie z czerwonego wina z gratin ziemniaczanym i buraczkami

Beef cheeks in natural gravy with potato gratin and beetroots

*
Sernik w białej czekoladzie podany z lodami waniliowymi
Cheesecake in white chocolate served with vanilla ice cream

***
Kawa, herbata

Tea or coffee

Woda mineralna
Mineral water



***
UROCZYSTA KOLACJA W RESTAURACJI WIERZYNEK

DINNER MENU

Kozi ser przekładany pieczoną papryką z galaretką z buraka czerwonego i sosem z miodu 
 Goat cheese layered with roasted pepper served with beetroot jelly and honey sauce

*
Consommé z perliczki z makaronem grzybowym i oliwą truflową

Guinea fowl consommé with mushroom noodles and truffle oil

*
Sorbet cytrynowo-korzenny

Lemon and spice sorbet

*
Okoń morski z sosem z czerwonego pieprzu z risotto grzybowym i brokułami

Seabass with red pepper sauce, mushrom risotto and broccoli

*
Strudel jabłkowy z lodami lipowymi i sosem angielskim

Apple strudel served with linden honey ice cream and custard

***
Kawa, herbata

Tea or coffee

Woda mineralna
Mineral water



***
UROCZYSTA KOLACJA W RESTAURACJI WIERZYNEK

DINNER MENU

Marynowane polędwiczki z jelenia
podane na musie z czerwonej kapusty z sosem porzeczkowym i koszyczkiem sałat

Marinated deer sirloins served on red cabbage mousse
with black currant sauce and mixed green salad

*
Krem rakowy - żółtko sous vide - fenkuł - suszony rak

Cream of crayfish soup - sous vide egg yolk - fennel - dried crayfish
*

Sorbet cytrynowo-korzenny
Lemon and spice sorbet

*
Kotlet jagnięcy z sosem rozmarynowym, grillowaną cukinią i plackiem ziemniaczanym

Lamb chop with rosemary sauce and grill zucchini and potato pancake
*

Palona biała czekolada z szafranem i czarnym bzem
Smoked white chocolate mousse with saffron and elderberry

***
Kawa, herbata

Tea or coffee

Woda mineralna
Mineral water

Opłata serwisowa nie jest wliczona w cenę. 10% 
opłaty za usługę zostanie doliczone do końcowego rachunku.

The service charge is not included. 10% of service chargé will be added to your final bill



Rynek Główny 16
Main Market Square 16

tel./phone: +48 12 424 96 24/25
e-mail: rezerwacja@wierzynek.com.pl 

www.wierzynek.pl


