Szanowni Goście, witamy w Restauracji Bliżej Nieba !
Zapraszamy na kulinarną ucztę. W autorskim menu naszej restauracji znajdą Państwo
zarówno tradycyjne dania kuchni polskiej i regionalnej, jak i również europejskiej. Nasze
dania powstają wyłącznie na bazie naturalnych produktów pochodzących głownie od
lokalnych producentów, a także z własnych upraw i hodowli.
W kuchni Restauracji Bliżej Nieba stosujemy zdrowy styl gotowania – wykorzystujemy m.in.
technikę sous vive, czyli gotowanie w niskich temperaturach .Pozwala ona na zachowanie
w potrawach większości witamin i składników odżywczych, które są zawarte w surowym
produkcie.
W naszej restauracji dbamy także o najmłodszych Gości. W menu znajdziecie znajdziecie
Państwo specjalne dziecięce menu, a dla maluszków przygotowaliśmy krzesełka do
karmienia.
Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom informujemy, iż nasze produkty kulinarne
możemy przygotować z ograniczoną ilością soli, innych ostrych przypraw, cholesterolu
i cukru oraz według Państwa indywidualnych preferencji dietetycznych. Prosimy
o przedstawienie życzeń w tym zakresie.
Zapraszamy do Restauracji Bliżej Nieba wszystkich, którzy cenią wyśmienitą kuchnie.
Mamy nadzieję, że smaki i aromaty dań serwowanych przez naszą kuchnię pobudzą
Państwa zmysły i zachęcą do ponownej wizyty. Wszystkie dania przygotowujemy
wyłącznie ze świeżych produktów na indywidualne Państwa zamówienie, dlatego czas
oczekiwania na danie gorące trwa ok. 20 min.
Dear Guests, Welcome to the Bliżej Nieba Restaurant!

Szef Kuchni Łukasz Jędrzejewski

We invite you to a culinary feast. Our restaurant’s specially designed menu includes both
traditional and regional Polish dishes, as well as European cuisine. Our dishes are made
exclusively with natural products sourced mainly from local producers, as well as from our
own crops and farms.
The Bliżej Nieba Restaurant kitchen utilizes a healthy style of cooking. Among others,
we use the sous vide technique, which involves cooking at low temperatures to allow for
majority of the vitamins and nutrients of the raw ingredients to be maintained.
We pay special attention to all our guests, including our youngest visitors. Our menu
includes a designated children’s section and high chairs are located in the restaurant for
their safety and comfort.
In wanting to meet your needs, we kindly inform you that our dishes can be prepared with
a limited amount of salt, spices, cholesterol, and sugar, as well as in accordance with your
individual dietary preferences. Please present your preferences when placing your order.
Since all of our dishes are prepared from fresh products at your individual order, the wait
time for hot meals is about 20 minutes.
We invite all who value outstanding cuisine to the Bliżej Nieba Restaurant. We hope that
the flavors and aromas of the dishes served will entice your senses and encourage you to
come again.

Chef Łukasz Jędrzejewski

PRZYSTAWKI
APPETIZERS

Cena 28 PLN

Bon appetite!

Tatar z polędwicy wołowej
Ogórek konserwowy / cebula / borowik z podhalańskich lasów /
szpik wołowy / majonez z musztardy francuskiej /
jajko przepiórcze / pestki słonecznika

Beef Sirloin Tartare
Pickles / onion / boletus mushroom from Podhalan forests /
beef marrow / mayonnaise with French mustard / quail egg /
sunflower seeds

Cena 21 PLN

Regionalny moskol
Oscypek z lokalnego gospodarstwa / żel z leśnej żurawiny
puder z boczku / liofilizowana cebula

Regional Moskol (potato pancake)
Oscypek (Highlander cheese) from a local farm / forest cranberry
gel / bacon powder / freeze-dried onion

Carpaccio z pieczonych, domowych buraków
Awokado / seler naciowy / ogórek kiszony / oliwa szczypiorkowa

Carpaccio from baked fresh beets
Avocado / celery / pickles / chive oil

Tatar
z polędwicy
wołowej

Cena 22 PLN

ZUPY
SOUP

Bursztynowy bulion wołowy

Cena 15 PLN

Ziemniak truflowy / swojski boczek / warzywa

Amber Beef Broth
Truffle potato / fresh bacon / vegetables

Domowa kwaśnica

Cena 16 PLN

Bulion / ciasto fillo / kapusta kiszona / żebro wędzone /
ziemniaki truflowe

Fresh Sauerkraut Soup
Broth / filo dough / sauerkraut / smoked ribs / truffle potatoes

Cena 17 PLN

Krem oscypkowy
Oscypek z lokalnego gospodarstwa / słonina /
oliwa szczypiorkowa /

Cream of Oscypek
Oscypek (Highlander cheese) from a local farm /
bacon fat / chive oil

Domowa
kwaśnica

SAŁATKI
SALADS

Cena 22 PLN

Owocowo warzywna
Pomarańcz / grapefruit / pestki słonecznika /
groszek cukrowy / groszek zielony / sos winegret

Fruit and Vegetable Salad
Orange / grapefruit / sunflower seeds / snap peas /
green peas / vinaigrette

Cena 26 PLN

Filet z kurczaka sous vide z kostką
Sałata rzymska / parmezan / pomidory koktajlowe /
sos czosnkowy

Chicken Fillet on the Bone
Romaine lettuce / parmesan / cherry tomatoes /
garlic sauce

Z buncem
Bundz z lokalnego gospodarstwa / panierka panco /
sałata rzymska / jajko / sos miodowo-musztardowy / borówka

Bunc (Sheep’s milk cheese)
Sheep’s milk cheese from a local farm / panko breading /
Romaine lettuce / egg / honey-mustard sauce / blueberries

Sałatka
z kurczakiem

Cena 23 PLN

DANIA GŁÓWNE
MAIN COURSES

Kotlety z ekologicznej jagnięciny

Cena 44 PLN

Sos borowikowy z podhalańskich lasów / gnocchi

Free-range Lamb Chops
Boletus mushroom sauce from Podhalan forests / gnocchi

Swojska gicz jagnięca z warzywami
z ekologicznego gospodarstwa
Puree ziemniaczane / mini marchew

Fresh lamb shank with vegetables
from an ecological farm
Mashed potatoes / mini carrots

Swojska gicz
jagnięca
z warzywami
z ekologicznego
gospodarstwa

Cena 46 PLN

Cena 34 PLN

Filet z kurczaka z kostką
Mini marchew / purée ziołowe / mus jabłkowy

Chicken fillet on the bone
Mini carrots / herb purée / apple mouse

Cena 42 PLN

Filet z sandacza sous vide
Kaszotto / mini warzywa / orzech laskowy / orzech włoski /
sos demi glace

Pike Perch Fillet
Kashotto / mini vegetables / hazelnut / walnut /
demi glace sauce

Cena 34 PLN

Rolada z pstrąga górskiego
Pure z groszku / romanesko / groszek zielony / sos maślany

Sea Trout Roulade
Pea purée / Romanesco broccoli / green peas / butter sauce

Rolada
z pstrąga
górskiego

STEKI
ST E A KS

Steak ze schabu wieprzowego
Panco / parmezan / czosnek niedźwiedzi / purée /
kapusta zasmażana

Cena 29 PLN

Pork Loin Steak
Panko breading / parmesan / Bear’s garlic / mashed potatoes /
fried cabbage

Polędwica wołowa wolno dojrzewająca na mokro
Młode ziemniaki z pieca / mix salat

Cena 65 PLN

Slowly matured beef tenderloin
Fresh oven-baked potatoes / salad mix

T-bone
Młode ziemniaki z pieca / mix salat
Sosy do wyboru: demiglace / demiglace z zielonym pieprzem /
borowikowy / sos winny

T- Bone
Oven-baked potatoes / salad mix
Sauces: demi-glace / demi-glace with green pepper /
boletus mushroom / wine sauce

T-bone

Cena 78 PLN

MAKARONY
PA S TA

Makaron tagliatelle w sosie śmietanowo serowym

Cena 28 PLN

Lazur / brokuł / kurczak grillowany / śmietana / cebula

Tagliatelle Pasta
Blue cheese / broccoli / grilled chicken / cream / onion

Domowe gnocchi z borowikami
Borowiki z podhalańskich lasów /
gołąbek z czerwonej kapusty / warzywa

Cena 29 PLN

Fresh Gnocchi
Boletus mushrooms from Podhalan forests /
stuffed red cabbage / vegetables

Domowe gnocchi
z borowikami

BURGERY
BURGERS

Burger Bachledówki

Cena 34 PLN

Mięso wołowe / krewetki tygrysie / reliszch / chedar / majonez z
papryczki chilli / mix salat / pomidor

Bachledowka Burger
Beef / tiger prawns / relish / cheddar / chili mayonnaise / salad mix /
tomato

Burger Tradycyjny
Mięso wołowe / reliszch / boczek / mix salat / majonez z czosnku
niedźwiedziego / parmezan / pomidor

Cena 32 PLN

Traditional Burger
Beef / relish / bacon / salad mix / Bear’s garlic mayonnaise /
parmesan / tomato

Burger vege
Szpinak / kozi ser / panco / konfitura z czerwonej cebuli / pomidor /
reliszch / majonez z czosnku niedźwiedziego

Veggie Burger
Spinach / goat cheese / panko / red onion jam / tomato / relish /
Bear’s garlic mayonnaise

Burger
Tradycyjny

Cena 33 PLN

PIEROGI WŁASNEJ
PRODUKCJI
OWN MAD E DU M PLI N G S

Cena 24 PLN

Pierogi ruskie
Liofilizowana cebula / kwaśna śmietana / puder z boczku

Cheese and Potato Pierogi
Freeze-dried onion / sour cream / bacon powderv

Cena 32 PLN

Pierogi ze szpinakiem i serem kozim
Karmelizowana śmietana / kiszony pomidor

Spinach and Goat Cheese Pierogi
Caramelized sour cream / pickled tomato

Cena 36 PLN

Pierogi z mięsem z sarny
Kandyzowana cebula / śmietana kwaśna

Venison Pierogi
Candied onion / sour cream

Cena 24 PLN

Pierogi z mięsem
Boczek wieprzowym / cebula liofilizowana / kwaśna śmietana

Pork Pierogi
Bacon / freeze-dried onion / sour cream

Pierogi
z mięsem
z sarny

MENU DZIECIĘCE
CHILDREN’S MENU

Rosół drobiowo-wołowy

Cena 13 PLN

Makaron / marchew

Chicken noodle soup
Chicken and beef broth / macaroni / carrots

Zupa pomidorowa
Ryż / śmietana

Cena 14 PLN

Tomato soup
Rice / sour cream

Filecik z kurczaka
Frytki / surówka z marchewki

Chicken fillet
Fries / carrot salad

Filecik
z kurczaka

Cena 16 PLN

Naleśniki z serem

Cena 15 PLN

Sos malinowy / owoce

Cheese Crepes
Raspberry sauce / fruit

Filecik z sandacza w panierce
Purre ziemniaczane / coleslaw

Cena 18 PLN

Breaded Pike Perch Fillet
Mashed potatoes / coleslaw

Zupa
pomidorowa

DESERY
DESSERTS

Bachledowiańska Szyszka

Cena 19 PLN

Mus pomarańcza-marchewka / cremeux czekolada-orzech laskowy
/ piernik / ziemia migdałowo-kakaowa / trufla czekoladowa
z orzechem laskowym

Cone
Orange-carrot mousse / cremeux chocolate-hazelnut / gingerbread
/ crumble almond-cocoa / chocolate truffles with hazelnut

Zapiekana gruszka
Gruszka / ricotta / orzech laskowy / orzech włoski / puder
czekoladaowy

Baked pear
Pear / ricotta / hazelnut / walnut / powder chocolate

Bachledowiańska
szyszka

Cena 15 PLN

Cena 15 PLN

Szarlotka na ciepło 15 PLN
Lody waniliowe / owoce sezonowe

Warm apple pie
Vanilla ice cream / seasonal fruit

Naturalne Lody Bachledówka
Pistacja / limonka / śmietanka / orzech laskowy /
sorbet truskawkowy

Cena 3 PLN / Gałka

Natural Bachledówka Ice Cream
Pistachio / lime / dairy / hezelnut / strowberry sorbet

Naturalne
Lody

NAPOJE
GORĄCE

NAPOJE
ZIMNE

Kawy / Coffee

Gazowane
Sparkling beverages — (200ml)

H OT B E VE R AG E S

Americano 8zł
Espresso 7 zl
Double espresso 10zł
Cappucino 10zl
Latte

8
7
10
10

C O LD B E VE R AG E S

PLN
PLN
PLN
PLN
—

Herbaty / Tea
Czarna / Black tea
Owocowa / Fruit tea

Pepsi
Pepsi light
7up
Mirinda
Tonic Schweppes

5
5
5
5
5

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

Niegazowane
Flat beverages
8 PLN
8 PLN

Lipton Ice Tea
Sok / Juice
jabłko / apple — pomarańcza / orange
porzeczka / black currant
Woda Water
niegazowana / flat
gazowana / sparkling

5 PLN
5 PLN
5 PLN

PIWO
BEER

Piwo Lane / Beer served from the tap
Tyskie — 0,3 L
Tyskie — 0,5 L
Ciupaga jasna / Ciupaga light — 0,3
Ciupaga jasna / Ciupaga light — 0,5

8
10
9
12

PLN
PLN
PLN
PLN
—

11
13
13
15
17
11

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

Piwo butelkowe / Bottled beer
Ciupaga Jasna / light
Ciupaga pszeniczna / wheat
Ciupaga porzeczkowa / currant
Ciupaga ciemna / dark
Ciupaga nagrzane / porter
Ciupaga bez alkoholowe / alcohol free

WÓDKA
VO D K A

Soplica
Zubrówka
Finlandia

9 PLN
9 PLN
10 PLN

Wódka regionalna
Regional Vodka
Śliwowica 50% / Plum Vodka
Śliwowica 72% / Plum Vodka
Bimber / Moonshine
Cytrynówka / lemon vodka
Przepalanka / Caramel vodka
Pieprzówka / pepper vodka
Wiśniówka / Cherry Vodka
Litworówka

15 PLN
17 PLN
12 PLN

Olmeca silver
Olmeca gold

12 PLN
12 PLN

12 PLN
14 PLN
23 PLN

21 PLN

Szkocka whiskey
Scotch Whiskey
Ballantines finest
Chivas 12 y.o

Havana 3 y.o
Bacardi

12 PLN
12 PLN

14 PLN
21 PLN

13 PLN
13 PLN

RUM

TEQUILA

Single Malt 0,4 cl
Glenfiddish 12 y.o

Tullamore Dew
Jameson

12 PLN

Whiskey 0.4cl — Burbon, whiskey amer.
Jim Beam
Jack Daniels
J.D Single Barrell

Irlandzka
Irish

13 PLN
14 PLN

15 PLN
18 PLN

LIKIERY, KREMY /
LIQUEURS / CREAMS
Becherovka
Malibu
Jagermeister
Bols
Baileys
Goldwasser

11 PLN
11 PLN
13 PLN
13 PLN
13 PLN
9 PLN

COGNAC, BRANDY 0.4cl
Martell V.S
Hennessy
Remy Martin
Martell

18 PLN
18 PLN
20 PLN
22 PLN

DRINKI
D R I N KS

Góralska Moc

Cena 27 PLN

Sliwowoca 72% / Soplica Śliwkowa / Pepsi / Limonka / Mięta

Highlander Power
Regional Plum Vodka / Plum Liqueur / Pepsi / Lime / Mint

Złote wzgórze
Goldwasser / Sok Żurawinowy / 7up

Cena 25 PLN

Golden Hill
Goldwasser / Cranberry Juice / 7up

Mojito
Rum Bacardi White / Cukier Brązowy / Limonka / Mięta

Mojito
Rum Bacardi White / Brown Sugar / Lime / Mint

Cena 25 PLN

Sex on the beach
Wódka Wyborowa / Malibu / Likier Peach / Syrop Grenadyna /
Sok Pomaranczowy

Cena 25 PLN

Sex on the beach
Wyborowa Vodka / Malibu / Peach Liqueur / Grenadine Syrup /
Orange Juice

Cuba libre
Rum / Pepsi / Limonka

Cena 15 PLN

Cuba libre
Rum / Pepsi / Lime

Gin z Tonikiem
Gin / Tonik / Lime

Gin and Tonic
Gin / Tonic / Lime

Cena 23 PLN

NAPOJE SEZONOWE
S E AS O N A L D R I N KS

Gorąca czekolada / Hot Chocolate
Herbata zimowa / Winter Tea
Herbata zimowa z wiśniówką / Winter Tea with Cherry Vodka
Herbata po góralsku / Highlander Tea
Wino grzane / Mulled wine
Piwo grzane / Mulled beer

15
15
16
16
14
14

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

