„Najciężej jest ruszyć. Nie dojść, ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem
nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero potem nogi za nim zaczynają
iść. A na to nie tylko trzeba siły, ale i przeznaczenia, żeby przemóc serce i powiedzieć: to ruszam.”
Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Nazwa naszego miejsca przywołuje powieść Wiesława Myśliwskiego. Dla nas
to jedna z piękniejszych i ważniejszych książek we współczesnej literaturze
polskiej. Autor, życiem i uczuciami silnie związany z Sandomierzem, akcję powieści umieścił w pejzażu miasta. Powieść „Widnokrąg” została nagrodzona
Nagrodą Nike w 1997 roku i przetłumaczono ją na kilkanaście języków świata.
Widnokrąg to wyjątkowe, iście polskie słowo, tłumaczone zwykle jako „horyzont”, lecz oznaczające coś więcej. Ufamy, że również wyjątkowy będzie dla
Państwa nasz Widnokrąg.
Przekraczając próg naszego Widnokręgu, zabieramy Państwa w podróż w czasie. Przy ostatniej ocalałej, gotyckiej bramie miejskiej w Sandomierzu, przeszłość spotyka się z teraźniejszością. We wnętrzach dziewiętnastowiecznej
kamienicy, w której mieści się Restauracja Widnokrąg, Szef Kuchni wraz ze
swoim Zespołem tworzy współczesną kuchnię czerpiącą z najlepszych tradycji
polskich i europejskich. Do wielu dań oraz propozycji baru używamy „darów
ziemi” z naszej farmy. Za gotyckim murem miejskim, stworzyliśmy Galerię
Sztuki Widnokrąg – miejsce kontemplacji, ekspozycji sztuki, ale i rodzinnych
spotkań, koncertów, konferencji, pokazów filmowych czy wymiany myśli. Na
piętrze, urządziliśmy 4 pokoje gościnne.
Z serdecznością zapraszamy do zanurzenia się w lekturze oraz do
zasmakowania naszego Widnokręgu.
Zespół oraz Właściciele

Szanowni Goście,
Szefem naszej Kuchni jest Przemysław Kaproń. To On wraz z Zespołem młodych
i pracowitych ludzi tworzą kuchnię Restauracji Widnokrąg. To Im zawdzięczamy
codziennie kulinarne pomysły i smakołyki. Wszystkie potrawy przygotowują na
bieżąco z największą starannością, dlatego, przy pełnej sali, czas oczekiwania
będzie nieco dłuższy. Będziemy wdzięczni za cierpliwość. Życzymy przyjemności.
Dear Guests,
Our Chef is Przemysław Kaproń. It is He, together with a team of young and hard-working
people, who create the cuisine of the Widnokrąg Restaurant. We owe all the ideas and treats
to them every day. They prepare all dishes on an ongoing basis with the greatest care,
therefore, with a full room, the waiting time would be slightly longer. We would very much
appreciate Your kind patience. Enjoy:)

PRZYSTAWKI STARTERS
Carpaccio z polędwicy wołowej 			

rukola, szpinak, karczoch, pikle z gorczycy, parmezan, kapary, dresing cytrusowy, pieczywo naszego wypieku
Beef tenderloin carpaccio with arugula, spinach, artichoke, mustard pickles,
parmesan, capers, citrus dressing, our homemade bread

Por marynowany w miodzie

		

kalarepa, ser lokalny od Pawła Lisa, jabłko, słonecznik prażony w miodzie, winegret koperkowo-limonkowy, pieczywo naszego wypieku
Honey marinated leek with kohlrabi, local cheese from Paweł Lis, apple, honey-roasted sunflower seeds, lime-dill vinaigrette, our own bread

Tatar z gravlaxa, czyli łososia marynowanego po skandynawsku

rzodkiew biała, rzodkiewka, ogórek, cytryna, majonez z czosnkiem niedźwiedzim, gorczyca, pieczywo naszego wypieku
Gravlax (Scandinavian marinated salmon) tartare with white radish, radish,
cucumber, lemon, wild garlic mayonnaise, mustard seeds, our own bread

41 zł
34 zł

42 zł

Getting started is the hardest part. Not getting to, but getting started. Taking
the first step. For this first step is not by your legs but by your heart. It’s the
heart that moves on first, and only then the legs follow. This requires not only
strength but destiny as well – in order to overcome the heart and say: I’m
getting started.
Wiesław Myśliwski, The Horizon
‘The Horizon’ is a novel by Wiesław Myśliwski, the most eminent of contemporary Polish writers, who was born and raised in the vicinity of Sandomierz.
The novel’s action takes place in the scenery of our town. Widnokrąg, an exceptional, truly Polish word, is usually rendered as ‘horizon’, but it means
much more.
We trust that our ‘Widnokrąg’ will also be exceptional for you.
Upon entering our ‘Widnokrąg’, you start a journey through time. Just near the
last surviving Gothic city gate of Sandomierz, the past meets the present. In
the interiors of this nineteenth-century tenement house, our Chef – together
with his team – creates a seasonal cuisine based on the best Polish and European traditions. For many dishes and bar suggestions, we use “the gifts of
the Earth” from our farm. Behind the Gothic city wall, we have created a space
for contemplation and exposition of art – the Widnokrąg Art Gallery. On the
upper floor, we have 4 boutique rooms for our guests.
We would like to cordially invite you to take a look at the novel and at our
‘Widnokrąg’.
Team and Owners

					

23 zł

Koperkowa zupa rybna 						

25 zł

Rosół królewski 						

23 zł

jajko, por, pistacje, pieczywo naszego wypieku
Broccoli and zucchini soup with egg, leek, pistachios, our own bread
wędzona ryba z gospodarstwa rybackiego Pustelnia, fenkuł, fasolka szparagowa,
marchew, pieczywo naszego wypieku
Dill fish soup with smoked fish from local fish farm Pustelnia, fennel, green
beans and carrots, our own bread
kluseczki z lubczykiem z naszej farmy, szpinak, kalafior, marchew
Royal broth with dumplings with lovage from our farm, spinach, cauliflower and
carrots

							

emulsja z lędźwianu*, rabarbar, karczoch, kapary, sos migdałowy, puder
z groszku
Asparagus with ‘lędźwian’ grass pea emulsion, rhubarb, artichoke, capers,
almond sauce and green pea powder

Okoń morski 							

61 zł

Pierogi z ptactwa 						

43 zł

Polędwiczka wieprzowa w popiele z warzyw 			

49 zł

Polędwica cielęca 						

83 zł

purée z ziemniaka i kalafiora, pak choi, szpinak, kiszona czerwona kapusta,
oliwki czarne, sos biały z limonką
Sea bass with potato-cauliflower purée, pak choi, spinach, pickled red cabbage,
black olives, white sauce with lime
emulsja z brokuła i czosnku, jogurt, cukinia, rzodkiewka, czarnuszka, szpinak
Poultry dumplings with broccoli and garlic emulsion, yoghurt, zucchini, radish,
black cumin, spinach
purée ziemniaczane, kalafior, fasolka szparagowa, boczniak, rzodkiewka, sos
demi-glace z jałowcem
Pork tenderloin in vegetable ash with potato purée, cauliflower, green beans,
oyster mushroom, radish, demi-glace sauce with juniper
purée z topinamburu, por, groszek zielony, kalarepa, szparagi, sos demi-glace
Veal tenderloin with Jerusalem artichoke purée, leek, green peas, kohlrabi,
asparagus, demi-glace sauce

Karpatka a’la Widnokrąg 					

23 zł

„Podnieś mnie na duchu”, czyli mrożone tirami-sù a’la Widnokrąg

24 zł

mus z mango i limonki, sorbet jogurtowy z pietruszką
Karpatka cake Widnokrąg style, mango and lime mousse, yoghurt sorbet with
parsley
mascarpone, kompot z rabarbaru i truskawek, biszkopt, kawa, lukrecja biała
czekolada, owoce sezonowe
Frozen tira-mi-sù Widnokrąg style, mascarpone, rhubarb and strawberry compote, sponge cake, coffee, licorice, white chocolate, seasonal fruit, coffee, liquorice
*Do powyższego deseru rekomendujemy Nalewkę Karola Majewskiego z kawą i amaretto 20 ml | 12 zł
*We recommend Karol Majewski’s Polish tincture with coffee and amaretto to that
dessert

Tę wyjątkową selekcję serów rekomendujemy do winnych etykiet z naszej
głównej karty win.
*Jacek Szklarek - założyciel Slow Food Polska, odkrywca, promotor i znawca

		

36 zł

jakościowych produktów kulinarnych, które wytwarzane są w sposób tradycyjny.
Selection of cheeses from Jacek Szklarek *
We recommend this unique selection of cheeses with wine labels from our main wine list.
* Jacek Szklarek - founder of Slow Food Polska, discoverer, promoter and expert on
quality culinary products that are produced in a traditional way.

Selekcja sałat z wędzoną piersią kaczki 				

39 zł

Grasshopper, czyli Konik Polny

marchew, orzech włoski, morwa, winegret z mango, owoce sezonowe, pieczywo
naszego wypieku
Selection of lettuces with local cheese from Paweł Lis with carrots, walnut, mulberry, mango vinaigrette, seasonal fruit, our own bread
cukinia, pestki dyni, daktyle, winegret z gorczycą, owoce sezonowe, pieczywo
naszego wypieku
Selection of lettuces with smoked duck breast, zucchini, pumpkin seeds, dates,
mustard vinaigrette, seasonal fruit, our own bread

43 zł

* Lędźwian to roślina strączkowa o wysokiej zawartości białka, znany także jako soczewica podlaska. Uprawiany był już przez pradawnych Słowian. Ma wysoką odporność na suszę.
* ‘Lędźwian’ is a leguminous plant with a high protein content, also known as ‘lentil
from Podlasie region’. It was already cultivated by the ancient Slavs and has a high
drought resistance.

Selekcja serów od Jacka Szklarka*

SAŁATKI SALADS
Selekcja sałat z serem lokalnym od Pawła Lisa

Szparagi

DESERY DESSERTS

ZUPY SOUPS
Zupa z brokuła i cukinii

DANIA GŁÓWNE MAIN COURSES

Dania z menu a’la carte serwujemy od poniedziałku do soboty od 12:30 do 21:00,
w niedzielę - do 20:00.
Przed serwisem a’la carte od 8:00 do 11:00 zapraszamy na śniadania,
a przez cały dzień na desery oraz napoje.
W piątki i soboty możecie cieszyć się Państwo naszymi koktajlami
oraz propozycjami baru dłużej – do 22:00.

– aksamitny koktajl deserowy, likier miętowy, likier z białej czekolady, śmietanka,
mięta
Grasshopper - a velvety dessert cocktail, white chocolate liqueur, cream and
fresh mint

35 zł

25 zł

Courses from the a’la carte menu are served from Monday to Saturday from 12:30 to 21:00,
on Sunday - until 20:00.
Before a’la carte service from 8:00 to 11:00 we invite You for breakfast
and all day long for desserts and drinks.
On Fridays and Saturdays You can enjoy our cocktails and our bar offers longer - until 22:00.

KAWA BARBERA BARBERA COFFEE

RUM CORNER

Espresso | Mała czarna 		
			
Cappuccino 						
Espresso Doppio | Americano | Latte 			
Latte Macchiato | Flat White 				
Irish Coffee Jameson Whiskey, karmel, espresso, śmietanka 		
Klasyczna kawa mrożona espresso, mleko, syrop klonowy, wanilia
Kawa mrożona doppio con gelato espresso doppio, lód waniliowy
Orange espresso fizz świeży sok z pomarańczy, espresso, tonic, cukier,

Orange bitters

9 zł
10 zł
12 zł
14 zł
22 zł
20 zł
18 zł

					

23 zł

*Mleko roślinne Plant milk | 2 zł
*Rekomendujemy podniesienie walorów smakowych naszych kaw likierem Kahlua lub Bailey’s
20 ml | 12 zł
* We recommend enhancing the taste of our coffees with Kahlua or Bailey’s liqueur

HERBATA TEA
Selekcja Herbat Dammann (czarna, Earl Grey, zielona, owocowa)

10 zł

Napar ze świeżej mięty z naszej farmy

12 zł

Dammann tea selection (black, Earl Grey, green, fruit)
Fresh mint infusion from our farm

		

12 zł
| 10/14 zł

1000 ml |
300/700 ml

SOKI JUICES
Świeżo wyciskany sok z pomarańczy Freshly squeezed orange juice
Sok tłoczony z naszych jabłek Pressed juice of our apples

220 ml | 16 zł
250 ml |

10 zł

LEMONIADY LEMONADES
Lemoniada z naszych jabłek Lemonade from our apples
Lemoniada brzoskwiniowa z tymiankiem Peach lemonade with thyme

16 zł
16 zł

PIWA BEERS
Guinness 		
			
Żywiec
Grimbergen Blanche, Blonde, Double Ambrée

30 zł
28 zł
36 zł
32 zł

GIN CORNER

40 ml

Drumshanbo Gunpowder
Irish Gin
26 zł
Hendrick’s Scotland Gin
28 zł
Koval Dry/Barelled
36 zł /38 zł
Langley’s Old Tom
20 zł
Monkey 47 Schwarzwald
36 zł
Plymouth Original Strength 22 zł
Tanqueray No. Ten
24 zł
The Botanist 		
26 zł
Villa Ascenti Italian Gin
36 zł

Bumbu 15 YO
Dictador 12 YO
Dictador 20 YO
Don Papa 7 YO
Havana Extra
Anejo Especial 5 YO
Plantation 3 YO 		
Plantation OFTD
Zacapa 23 YO		

16 zł
20 zł
26 zł
38 zł

COGNAC/BRANDY

40 ml

VODKA

40 ml

Camus VSOP
Martell XO
Metaxa 12*
Remy Martin 1738

52 zł
68 zł
26 zł
54 zł

Baczewski
Belvedere
Chopin Rye
U’luvka		

14 zł
22 zł
16 zł
28 zł

WHISKEY/BOURBON

WODA WATER
Karafka musująca / niegazowana Carafe sparkling / still
Cisowianka Classique / Perlage 		

40 ml

| 14/20 zł
300/450 ml | 10/14 zł
330 ml | 16 zł
284/568 ml

NALEWKI STAROPOLSKIE KAROLA MAJEWSKIEGO
OLD POLISH TINCTURES OF KAROL MAJEWSKI
2004 Cztery pory roku | Imbirówka Stryja Dionizego | Na pędach sosny „Zapach lasu”

Four seasons | Uncle Dionysius’s ginger | On pine shoots “The smell
of the forest”

2008 Malinowa „Poranna rosa” Raspberry “Morning Dew”
2010 Śliwka-Wiśnia | Wiśnia wykwintna Plum-Cherry | Exquisite
2011 Pigwowa z dzikiego pigwowca | Morelowa Quince of wild

| 15 zł
75 ml | 20 zł

125 ml

SZPRYCERY A’LA WIDNOKRĄG WIDNOKRĄG STYLE SPRITZER’S
Aperol Spritz Aperol, Prosecco, pomarańcza, woda gazowana
Hugo Spritz Fiero L’aperitivo, Prosecco, tymianek, kwiat bzu, limonka
Jabłkowy Spritz Cydr Chyliczki, Calvados, cytryna, cynamon

24/38/28/48 zł
48 zł
32/20/38 zł
36/68/100 zł
48 zł
54 zł
32 zł
26/38/28 zł

cherry

CYDR CIDERS
Rzemieślniczy Cydr Chyliczki, Mazowieckie 		
2018 Cydr Lodowa Gruszka, Chyliczki, Mazowieckie

Auchentoshan American Oak/Three Wood/12YO/18 YO
Booker’s Bourbon
Chivas Regal Mizunara/12YO/18YO
Glenmorangie 10YO/18YO/Signet
Hibiki Harmony Suntory
Lagavulin 16YO			
Laphroaig 10YO		
The Glenlivet 12YO/15YO/18YO

40 ml

28 zł
28 zł
30 zł

quince | Apricot

2012 Jarzębina z tarniną Rowan with blackthorn
2015 Rajskie Jabłko Paradise apple
2016 Ratafia Śliwkowa | Czerwona porzeczka Plums Ratafee | Red
currant

2018 Świeża Wiśnia Fresh cherry

40 ml |

22 zł

NIEZAPOMNIANE KOKTAJLE THE UNFORGETTABLE COCTAILS
Americano Campari, Martini Rosso, pomarańcza, woda gazowana
26 zł
Daiquiri Bacardi Carta Blanca Rum, limonka, cukier 			
28 zł
Negroni Gordon’s gin, Campari, Martini Rosso, pomarańcza
30 zł
Old fashioned Woodford Reserve, Angostura Bitters, cukier
30 zł
Orzeźwiający klasyk, czyli gin&tonic Bombay Sapphire Gin, tonik, limonka 26 zł

PS. Powyższe propozycje to jedynie przedsmak tego,
co znajdziecie Państwo na naszych barowych półkach.
The above proposals are only a foretaste of what you can find on our bar.
Dla grup od 6 Gości, doliczamy serwis w wysokości 10% rachunku.
Dla grup od 6 Gości, nie ma możliwości podziału rachunku.
For groups of 6 or more Guests, we add service in the amount of 10% of the bill.
It is not possible to split the bill for groups of 6 or more Guests.

