
NH Poznań - restauracja

Hotel NH Poznań to czterogwiazdkowy obiekt będący uosobieniem "Nowoczesności w miejscu z 
wieloletnią historią". Już od ponad stu lat, przy ul. Święty Marcin 67, nieprzerwanie, mamy 
przyjemność dbać o najbardziej wymagających Gości. W pobliżu obiektu znajdują się 
Międzynarodowe Targi Poznańskie, Dworzec Kolejowy, Stare Miasto oraz Centrum Sztuki i Biznesu 
Stary Browar.  Hotel NH Poznań składa się z 93 komfortowych, przestronnych pokoi, restauracji, w 
której specjalnością szefa kuchni są potrawy kuchni regionalnej i europejskiej. 

The NH Poznan hotel is a 100-year-old building in the city’s shopping district, making it an excellent 
base for exploring Poznan’s cultural highlights. The locaton’s also great for those here on business – 
the Poznan Internatonal  air, the train staton and the famous Old Market are all within easy walking
distance.

MENU

Przystawki / Starters
Tarta z pieczoną dynią, imbirem i chorizo
Tart with baked pumpkin, ginger and chorizo
30,00 PLN  15,00 PLN
Grillowany bakłażan z kozim serem i boczniakami
Grilled eggplant with goat cheese And oyster mushrooms
35,00 PLN 17,50 PLN

Sałaty / Salads
Sałatka cezar z kurczakiem
Cezar salad with chicken
32,00 PLN 16,00 PLN
Sałatka z grillowanym serem camembert, roszponką, winogronem, orzechami i sosem żurawinowym
Salad with grilled camembert cheese, lamb's letuce, grape, nuts and cranberry sauce
30,00 PLN  15,00 PLN

Zupy / Soups
Pikantna zupa rybna z owocami morza
Spicy fsh soup with seafood
29,00 PLN 14,50 PLN
Żurek staropolski z jajkiem
Sour rye soup with egg
24,00 PLN  12,00 PLN



Dania główne / Main courses
 ilet z kaczki z ciecierzycą i sosem demi glace
Duck fllet with chickpeas and demi glace sauce
49,00 PLN  24,50 PLN
T-bone wieprzowy z musztardą gruszkową, frytkami i zieloną fasolką z boczkiem
Pork T-bone with pear mustard, french fries and green bean with becon
48,00 PLN  24,00 PLN
Halibut z czarną soczewicą, sałatką z ziół i pomidorków cherry
Halibut with black lentl, salad with herbs and cherry tomatoes
59,00 PLN  29,50 PLN

Pasty / Pastas
Tagliatelle z wędzonym łososiem, parmezanem i natką pietruszki
Tagliatelle with smoked salmon, parmesan cheese and parsley
38,00 PLN  19,00 PLN
Risoto z krewetkami, czosnkiem i pomidorkami cherry
Risoto with shrimps, garlic and cherry tomatoes
48,00 PLN 24,00 PLN
Pierogi z cielęciną i musem z szalotki
Homemade dumplings with veal and mousse with shallots
39,00 PLN  19,50 PLN

Desery / Desserts
Suflet czekoladowy z miętąi lodami waniliowymi
Chocolate soufe with mint and vanilla ice-cream
25,00 PLN  12,50 PLN
Ciasto domowe
Homemade cake
26,00 PLN  13,00 PLN

Noclegi/ Accommodaton
Pokój standard jenoosobowy lub  dwuosobowy 199,00 PLN /doba
Standard room for one or dwo person  199,00 PLN /night
34,00 PLN śniadanie/breakfast

Rezerwacje:
nhpoznan@nh-hotels.com
tel. 61 624 88 00 lub 61 624 88 16


