Menu
Szanowni Państwo,
zainspirowani uzdrowiskowym klimatem Parku
Zdrojowego, dbamy o to, by nasze dania były nie
tylko smaczne i urozmaicone, ale także zdrowe.
Nasi kucharze bazują na produktach regionalnych,
pozyskanych od lokalnych dostawców. Gwarantuje
to świeżość oraz wyjątkowy smak i aromat
serwowanych potraw.
Zachęcamy więc Państwa do poznania autorskiego
menu Szefa Kuchni – Artura Andrzejewskiego.

Dear Guests,
inspired by the health resort climate of the Spa Park
in Konstancin, we make sure that our food is not only tasty
and varied, but also healthy. Our chefs have created a menu
based on regional products sourced from local producers. This
guarantees the freshness of ingredients and the exceptional
taste and aroma of all our dishes. Please get acquainted with
our new autumn signature menu specially developed by our
Chef – Artur Andrzejewski and take your time to celebrate
your meal at EVA Park restaurant.

www.evapark.pl

Przystawki
Starters
Krewetki na salsie z mango z limonką

42 zł

Liście winogron faszerowane kaszą
gryczaną w sosie grzybowym / vege

25 zł

Sałatka z wołowiną, świeżymi
warzywami oraz majonezem ponzu

36 zł

Sałatka z tuńczykiem, jajkiem
przepiórczym, solirodem,
suszonymi pomidorkami cherry
oraz rzodkwią arbuzową

38 zł

Tatar wołowy z grzybkami
marynowanymi, szalotką
oraz musztardą francuską

40 zł

Śledź holenderski z batatem,
marynowaną szalotką, grzybami
shimeji oraz wędzoną śmietaną

28 zł

Shrimps on mango salsa with lime juice

Grape leaves stuffed with buckwheat
groats in creamy mushroom sauce

Beef salad with fresh vegetables
and ponzu-mayonnaise dressing

Tuna salad with quail egg, marsh samphire,
dried cherry tomatoes and watermelon radish

Beef tartare with marinated mushrooms,
shallots and French mustard

Dutch-style herring with sweet potatoes,
marinated shallots, shimeji mushrooms
and smoked cream

•
•
•
•

Na życzenie klienta jesteśmy w stanie przygotować danie wegańskie.
W przypadku braku któregoś ze składników zastrzegamy sobie prawo do jego zmiany.
Informacje o alergenach występujących w potrawach dostępne są u obsługi.
Podane ceny zawierają podatek VAT.

•
•
•
•

On request, our Chef will prepare a vegan dish.
All ingredients are subject to availability. We reserve the right to substitute.
A full list of allergens is available upon request in the restaurant.
All prices are inclusive of VAT.  

Zupy
Soups
Orientalny krem z dyni na mleku
kokosowym z palonym cynamonem
i pomarańczą / vege

16 zł

Zupa gulaszowa

16 zł

Aromatyczny rosół z kołdunami

16 zł

Zupa rybna z pieczoną papryką
i pomidorami

16 zł

Oriental pumpkin and coconut milk cream soup
with roasted cinnamon and orange
Goulash soup

Aromatic chicken broth with kalduny
(Lithuanian stuffed dumplings)

Fish soup with roasted peppers and tomatoes

•
•
•
•

Na życzenie klienta jesteśmy w stanie przygotować danie wegańskie.
W przypadku braku któregoś ze składników zastrzegamy sobie prawo do jego zmiany.
Informacje o alergenach występujących w potrawach dostępne są u obsługi.
Podane ceny zawierają podatek VAT.

•
•
•
•

On request, our Chef will prepare a vegan dish.
All ingredients are subject to availability. We reserve the right to substitute.
A full list of allergens is available upon request in the restaurant.
All prices are inclusive of VAT.  

Dania glowne
Mains
Polędwica wellington z sosem holenderskim,
truflą, ziemniakami francuskimi
oraz mixem sałat / Czas oczekiwania wynosi 40 minut
Beef wellington with hollandaise sauce,
truffle, French potatoes and salad mix

83 zł

The waiting time for beef wellington is 40 minutes.

Stek z tuńczyka z fioletowym ziemniakiem,
salsą szparagową oraz sosem béarnaise

77 zł

Polędwiczka wieprzowa z sosem
demi glace, musem z selera, polentą
oraz chipsem z pietruszki

48 zł

Schab z kością z purée ziemniaczanym
oraz zasmażaną kapustą

45 zł

Gołąbki z cielęciną w sosie żurkowym,
purée ziemniaczanym oraz chipsem z chorizo

38 zł

Risotto ze szparagami, suszonymi
pomidorami, parmezanem, rukolą
oraz prażonymi migdałami / vege

35 zł

Pieczony pstrąg z ziemniakami
opiekanymi oraz kapustą pak choi

52 zł

Tuna steak with purple potato, asparagus salsa
and Béarnaise sauce

Pork tenderloin with demi-glace sauce,
celery mousse, polenta and parsley chips

Bone-in pork loin with potato purée
and Polish-style fried cabbage

Polish-style veal stuffed cabbage with sourdough sauce,
potato purée and chorizo chips

Risotto with asparagus, dried tomatoes,
parmesan, rocket and roasted almonds

Roasted trout with baked potatoes
and pak choi cabbage
•
•
•
•

Na życzenie klienta jesteśmy w stanie przygotować danie wegańskie.
W przypadku braku któregoś ze składników zastrzegamy sobie prawo do jego zmiany.
Informacje o alergenach występujących w potrawach dostępne są u obsługi.
Podane ceny zawierają podatek VAT.

•
•
•
•

On request, our Chef will prepare a vegan dish.
All ingredients are subject to availability. We reserve the right to substitute.
A full list of allergens is available upon request in the restaurant.
All prices are inclusive of VAT.  

Dodatki
do dan glownych
Sides
Purée ziemniaczane

10 zł

Frytki

10 zł

Ziemniaki opiekane

10 zł

Kapusta zasmażana

10 zł

Mix sałat

10 zł

Sos demi glace

10 zł

Potato purée
Fries

Baked potatoes

Polish-style fried cabbage

Salad mix

Demi-glace sauce

•
•
•
•

Na życzenie klienta jesteśmy w stanie przygotować danie wegańskie.
W przypadku braku któregoś ze składników zastrzegamy sobie prawo do jego zmiany.
Informacje o alergenach występujących w potrawach dostępne są u obsługi.
Podane ceny zawierają podatek VAT.

•
•
•
•

On request, our Chef will prepare a vegan dish.
All ingredients are subject to availability. We reserve the right to substitute.
A full list of allergens is available upon request in the restaurant.
All prices are inclusive of VAT.  

Desery
Desserts
Tarta z gruszką, migdałami
oraz domowymi lodami z pietruszki

18 zł

Crème brûlée

16 zł

Czekoladowa fantazja
z sosem waniliowym

28 zł

Pear and almond tart with homemade
parsley ice cream
Crème brûlée

Chocolate fantasy with vanilla sauce

•
•
•
•

Na życzenie klienta jesteśmy w stanie przygotować danie wegańskie.
W przypadku braku któregoś ze składników zastrzegamy sobie prawo do jego zmiany.
Informacje o alergenach występujących w potrawach dostępne są u obsługi.
Podane ceny zawierają podatek VAT.

•
•
•
•

On request, our Chef will prepare a vegan dish.
All ingredients are subject to availability. We reserve the right to substitute.
A full list of allergens is available upon request in the restaurant.
All prices are inclusive of VAT.  

Napoje
Drinks
Napoje gorace / Hot drinks
Americano małe / Small Americano
Americano duże / Large Americano
Cappuccino
Espresso
Espresso Doppio
Latte
Herbata / Tea
Herbata zimowa / Winter tea
Gorąca czekolada / Hot chocolate

Napoje zimne / Cold drinks

Żywiec Zdrój / Żywiec Zdrój water 300 ml
Żywiec Zdrój / Żywiec Zdrój water 700 ml
Acqua Panna /Acqua Panna water 750 ml
San Pellegrino / San Pellegrino water 750 ml
Pepsi, Tonic Schweppes, Lipton Ice Tea  200 ml
Sok (jabłko, pomarańcza,
grejpfrut, porzeczka)
Apple, orange, grapefruit or blackcurrant juice 300 ml

Sok świeżo wyciskany
(pomarańcza, grejpfrut, mix)
Freshly squeezed juice (orange, grapefruit or mixed) 300 ml

Napój energetyczny Tiger
Tiger energy drink 250 ml

8 zł
10 zł
13 zł
8 zł
10 zł
12 zł
10 zł
15 zł
14 zł

6 zł
12 zł
15 zł
15 zł
8 zł
8 zł
15 zł
8 zł

Alkohole
Alcoholic drinks
Piwo / Beer

Heineken keg / Heineken drought 0,5 l
Heineken keg / Heineken drought 0,33 l
Desperados / Desperados lager 0,4 l
Żywiec / Żywiec lager 0,5 l
Porter 0,5 l
Dziki Sad / Dziki Sad cider 0,4 l
Heineken Zero 0,5 l
Żywiec Zero 0,5 l

Aperitif / Aperitifs

Martini Bianco, Rosso, Extra Dry
Aperol Aperitivo

Rum / Rum

Bacardi Carta Blanca
Bacardi Carta Negra

Tequila / Tequila
Olmeca Silver
Olmeca Gold

Brandy / Brandy

Calvados Boulard V.S.O.P.
Metaxa

Cognac / Cognac

Rémy Martin V.S.O.P.
Hennessy V.S.
Martell V.S.

13 zł
9 zł
12 zł
10 zł
12 zł
12 zł
12 zł
10 zł
13 zł
10 zł
15 zł
15 zł
16 zł
18 zł
22 zł
18 zł
27 zł
27 zł
18 zł

Alkohole
Alcoholic drinks
Whiskey / Whiskey

Johnnie Walker Red Label
Johnnie Walker Black Label
Johnnie Walker Gold Reserve
Chivas Regal
Ballantine’s

Bourbon / Bourbon
Jack Daniel’s
Jim Beam

Gin / Gin

Seagram’s
Bombay Sapphire

Likiery / Liquers
Jägermeister
Malibu
Kahlúa
Baileys

Wodki / Spirits

Absolut blue
Wyborowa
Finlandia
Lubuska Cytrynówka / Lubuska Lemon Wodka
Żubrówka / Bison Grass

13 zł
17 zł
35 zł
18 zł
10 zł
14 zł
12 zł
9 zł
20 zł
13 zł
13 zł
15 zł
14 zł
12 zł
8 zł
12 zł
6 zł
6 zł

Drinki
Cocktails
Drinki alkoholowe / Alcoholic cocktails
Cosmopolitan
Margarita
Martini
Tom Collins
Aperol Spritz
Long Island Iced Tea
Passiontini
Whisky Sour
Wódka Sour
Mojito
Cuba Libre
Black Russian
Tequila Sunrise
Kir Royal

20 zł
20 zł
20 zł
20 zł
20 zł
28 zł
20 zł
20 zł
18 zł
20 zł
20 zł
20 zł
20 zł
20 zł

Drinki bezalkoholowe / Non-alcoholic cocktails
Mojito Virgin
Cosmopolitan Virgin

15 zł
15 zł

