THE PERFECT VENUE TO ENTERTAIN YOUR CLIENTS
BIZNES PRZY JEDNYM STOLE
Restauracja Tradycyja to niezwykłe miejsce ulokowane w samym sercu Krakowa, w którym przenikają się
dwie wyjątkowe kultury i dwie doskonałe kuchnie: polska i włoska. Klimatyczne wnętrza naszej restauracji
są idealne na wszelkiego rodzaju okazje – od firmowych kolacji z pełną obsługą kelnerską po mniej formalne
spotkania przy szwedzkim bufecie.
Każdą ofertę przygotowujemy indywidualnie, dostosowując nasze propozycje do Państwa potrzeb
i oczekiwań. Cały zespół restauracji Tradycyja dołoży wszelkich starań, by zorganizowana przez nas
uroczystość była perfekcyjna i wyjątkowa.
W celu uzyskania informacji dodatkowych lub dokonania rezerwacji, zachęcamy
do kontaktu - jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

BUSINESS AT ONE TABLE
Tradycyja, located at the very heart of Kraków, is a unique venue in which two fascinating cultures
and two flavorful cuisines combine in a special way. Our restaurant is perfect for every occasion
– from business dinners with full service, up to less formal meetings which include a buffet-style meal.
Every offer is customized to meet your expectations and needs. Our restaurant team will make
ensure that your event will be a, special and memorable experience.
If you have any questions or you would like to make a reservation, do not hesitate to contact us
– we are always here to help.We are looking forward to doing business with you!

Rynek Główny 15, 31-008 Kraków
tel. / phone: +48 727 464 014, +48 12 424 96 16, e-mail: rezerwacja@tradycyja.pl
www.tradycyja.pl

IMPREZA OKOLICZNOŚCIOWA 2022
MENU I - 169ZŁ / OSOBA / PERSON
PRZYSTAWKA / STARTER
Sałatka z figą i serem kozim, z konfiturą z jabłka i czerwonego pieprzu,
posypana orzechami karmelizowanymi
Fig ant goat cheese salad with apple & red pepper jam, served with caramelized nuts
ZUPA / SOUP
Krem szparagowy z grzanką maślaną i krem fresh
Asparagus cream with butter toast and fresh cream
DANIE GŁÓWNE / MAIN COURSE
Polędwiczka wieprzowa z gołąbkiem z kaszy i grzybami,
podana z sosem kminkowym i buraczkami zasmażanymi
Pork tenderloin with cabbage roll stuffed with
pearl barley risotto and mushrooms, served with caraway sauce and fried beets
DESER / DESSERT
Szarlotka na ciepło z lodami waniliowymi
Hot apple pie with vanilla ice cream

MENU II - 189ZŁ / OSOBA / PERSON
PRZYSTAWKA / STARTER
Pieczony w niskiej temperaturze rostbef z gorczycą,
grzybami marynowanymi oraz dresingiem balsamiczno-miodowym
Slow cooked roast beef with mustard,
marinated mushrooms and honey balsamic vinaigrette
ZUPA / SOUP
Consommé z dzikiego ptactwa z przepiórką i julienne warzywne
Wildfowl consommé with quail and vegetable julienne
DANIE GŁÓWNE / MAIN COURSE
Pierś kacza sous vide podana z szpinakiem,
kluskami kładzionymi z suszoną śliwką i sosem porzeczkowym
Duck breast sous vide served with spinach, dumplings with dried plum and currant sauce
DESER / DESSERT
Sernik chałwowy
Halva cheesecake
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MENU III - 209ZŁ / OSOBA / PERSON
PRZYSTAWKA / STARTER
Pierogi z gęsiną z sosem borowikowym
Dumplings stuffed with goose meat with boletus mushroom sauce
ZUPA / SOUP
Consommé z dzikiego ptactwa z kołdunami jagnięcymi
Wildfowl consommé with lamb dumplings
DANIE GŁÓWNE / MAIN COURSE
Kark z dzika duszony w sosie jałowcowym, gratin ziemniaczane
oraz smażone grzyby z pomidorkami i świeżym tymiankiem
Wild boar neck stewed in juniper sauce, potato gratin
and fried mushrooms with tomatoes and fresh thyme
DESER / DESSERT
Kremówka krakowska z ciastem cygaretkowym
Krakow cream cake with cigarette pastry

MENU DZIECIĘCE / MENU FOR KIDS

80 ZŁ / DZIECKO DO LAT 8 / 80 ZŁ / KID (UP TO 8 YEARS)
PRZYSTAWKA / STARTER
Pierogi ruskie - 3 sztuki
Dumplings stuffed with potatoes & cottage cheese – 3pcs.
ZUPA / SOUP
Rosół z makaronem
Chicken soup with noodles
DANIE GŁÓWNE / MAIN COURSE
Panierowany filet z kurczaka z frytkami oraz sałatką wiosenną
Breaded chicken fillet with fries and spring salad
DESER / DESSERT
Puchar lodowy
Ice cream cup
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BUFET ZIMNY / COLD BUFET
90 ZŁ / OSOBA / PERSON

Patera mięs pieczonych / Cold cut platter
Talerz serów i wędlin / Cheese & ham platter
Pasztet z dziczyzny z grzybami / Venison pate with mushrooms
Sałatka z łososiem marynowanym / Marinated salmon salad
Tarta z kaczką i gruszką karmelizowaną / Tart with duck and caramelized pear
Roladka z łososia wędzonego z twarożkiem / Smoked salmon roll-up with cottage cheese
Sos żurawinowy / Cranberry sauce

BUFET SŁODKI / SWEET BUFFET
60 ZŁ / OSOBA / PERSON
(4 sztuk na osobę / 4 pcs per person)
Mini sernik / Mini cheesecakes
Mini brownie / Mini brownie
Babeczki owocowe / Fruit tartlets
Popsy czekoladowe / Chocolate cake pops
Mini tarta z gruszką i karmelem / Mini pear & caramel tarts

PAKIETY NAPOI BEZ LIMITU
BEVERAGES - NO LIMIT
Kawa, herbata, woda mineralna - 25 zł / osoba - do 3h
lub
Kawa, herbata, woda mineralna, Coca-Cola, Fanta, Sprite,
Soki 2 rodzaje - 45 zł / osoba - do 3h
Coffee, tea, mineral water - 25 PLN / person - up to 3h
or
Coffee, tea, mineral water, Coca-Cola, Fanta, Sprite,
2 types of juices - 45 PLN / person - up to 3h
Serwis nie jest wliczony w cenę. W przypadku rezerwacji powyżej 6 osób
do rachunku zostaniedodane 10% serwisu kelnerskiego.
The service charge is not included. With group reservations for 6
and more guests, a 10% of service charge
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