
PrzystawkI

Ślimaki po burgundzku z masłem bazyliowym zapiekane 
pod parmezanem 

25 zł

Małże św. Jakuba  z prawdziwkami i pietruszką z ziołowymi 
grzankami 

65 zł

zuPy

Prowansalska zupa rybna z owocami morza i czosnkowymi 
grzankami 

22 zł

Andaluzyjskie gazpacho
16 zł

Dania główne 
Ravioli ze szpinakiem serem ricotta oraz parmezanem  

28 zł

Mule na białym winie w pikantnym sosie pomidorowym 

45 zł

Labraks grillowany w pergaminie z ziołami, ziemniaczanym 
gratin i sałatką z ogórka i świeżej mięty  

39 zł

Grillowana dorada z czosnkiem i bazylią, młodymi 
ziemniakami i sałatką z pomidorów koktajlowych  

59 zł

DeserY

Parfait z chałwy na musie malinowym
15 zł

Fondant czekoladowy z sosem waniliowym lodami 
pistacjowymi i świeżymi owocami 

18 zł

appetizers

Burgundy snails with a basil butter baked under parmesan 
cheese 

25 zł

Scallopes (St. James clams) with boletuses and parsley with 
herbal croutons

65 zł

souPs

Provensal fish soup with seafood and garlic croutons
22 zł

Andalusian gazpacho
16 zł

Main Courses  
Ravioli with spinach, ricotta and parmesan cheese 

28 zł

Mules in white wine in a spicy tomato sauce

45 zł

Grilled sea bream with basil and garlic served with potatoes 
and cherry tomatoes salad  

39 zł

Sea bass in a parchment with herbs and potatoes gratin 
served with cucumber and fresh peppermint salad  

59 zł

Desserts

Chocolate fondant with vanilla sauce, pistachio ice cream 
and fresh fruits

15 zł

Halvah parfait with raspberry mousse
18 zł

www.facebook.com/hotelarenatychy
www.youtube.com/user/HotelArenaTychy

www.hotelarena.com.pl/restauracja
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Śniadania od godz. 6.30 do 10.00, w niedzielę i święta od 7.30 do 10.00. Restauracja Arena czynna od 13.00 do 22.00. 
Bar Arena czynny od 6.30 do 23.00 w niedziele i święta od 7.30 do 23.00.

Breakfast served 6:30 to 10:00, on Sundays and bank holidays 7:30 to 10:00. Arena Restaurant open 13:00 to 22:00. 
Arena Bar open 6:30 to 23:00, on Sundays and bank holidays 7:30 to 23:00.

jajaryby siarczynyowoce morza mleko glutenALERGENY:
eggsfish sulfurseafood milk glutenALLERGENs:


