
 

 

Polish 

Polish Menu 

For details of ingredients and allergens in all our dishes, please ask a member of the team. 

W celu uzyskania informacji o składnikach wszystkich naszych potraw, w tym alergenach, prosimy 

zwrócić się do członka zespołu. 

 

Steamplicity Lunch & Supper Menu 

Menu Steamplicity na lunch i kolację 

 

Starters 

Przystawki 

Soup of the Day  

Zupa dnia  

White or Brown Roll and spread on request 

Bułka biała lub razowa oraz masło lub margaryna na życzenie 

Fruit Juice  

Sok owocowy  

 

Main Courses 

Dania główne 

NB – Fish dishes may contain small bones 

Uwaga – dania rybne mogą zawierać niewielkie ości 

Steamed Salmon in Hollandaise Sauce with boiled potatoes and mixed green vegetables 

Łosoś na parze z sosem holenderskim, gotowanymi ziemniakami i mieszanką zielonych warzyw 

Fish and Chips with Peas 

Ryba z frytkami i groszkiem 

Fish Fingers and Chips with broccoli  

Paluszki rybne z frytkami i brokułami 

Steamed Fish Mornay – served with sweet potato mash  

Ryba na parze w sosie Mornay, podawana z puree ze słodkich ziemniaków 
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Minced Beef and Onion Pie served with mashed potato and mushy peas 

Zapiekanka z mieloną wołowiną i cebulą, podawana z puree z ziemniaków i puree z groszku  

Cottage Pie served with carrots  

Zapiekanka mięsno-warzywna „cottage pie” podawana z marchewką  

Beef Casserole & Dumpling 
Potrawka z wołowiny z kluskami 

Savoury Minced Lamb served with Boiled Potatoes and Carrots  

Pikantna jagnięcina mielona z gotowanymi ziemniakami i marchwi  

Minced Lamb Curry Minced lamb and potato in a mildly spiced curry sauce, served with steamed rice 

Curry z mieloną jagnięciną Curry z mieloną jagnięciną i ziemniakami w łagodnym sosie, podawane z 

ryżem na parze 

 

Roast Chicken with Vegetable Medley and Roast Potatoes  

Kurczak pieczony z mieszanką warzywną i pieczonymi ziemniakami  

Chicken Tomato and Mascarpone Cheese Pasta 

Kurczak z pomidorami i makaronem z serem mascarpone 

Chicken Goujons and Potato Wedges 

Paluszki z kurczaka z ziemniakami 

Chicken Tikka Masala and Rice  

Kurczak Tikka Masala z ryżem  

Sausage and Mash with gravy and peas  

Kiełbaski z puree w sosie oraz groszek  

 

All Day Brunch - Cumberland sausage, Bacon, Mini omelette, Baked beans, Tomato and Hash Brown 

Drugie śniadanie podawane przez cały dzień – kiełbaska Cumberland, bekon, mini omlet, fasolka w sosie 

pomidorowym, pomidor i placki ziemniaczane  

 

Cheese and Tomato Pasta Optional side salad on request  

Makaron z pomidorami i serem; na życzenie dodatkowo sałatka 
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Mild Coconut and Lentil Curry (Vegan) with butternut squash, chickpeas and served with steamed 

yellow rice 

Łagodne curry z kokosem i soczewicą (wegańskie), z dynią piżmową, ciecierzycą i żółtym ryżem na parze 

Spring Vegetable Risotto with soya beans and garden peas 

Risotto z wiosennych warzyw, z nasionami soi i groszkiem 

Vegetarian « meatballs » with roast potatoes, carrots and broccoli (vegan) 

Wegetariańskie „klopsiki” z pieczonymi ziemniakami, marchewką i brokułami (danie wegańskie) 

Plain Omelette, boiled potatoes and garden peas 

Omlet bez dodatków, gotowane ziemniaki i groszek   

Macaroni Cheese Optional side salad on request  

Makaron z sosem serowym. Sałatka na życzenie  

Vegetarian Bean Chilli 

Potrawka chilli z warzywami i fasolą 

Cheese and Tomato Omelette with chips and baked beans 

Omlet z serem i pomidorami, podawany z frytkami i pieczoną fasolką 

 
Small, Simple and Light Selection  

Selekcja niewielkich, prostych i lekkich dań 

These special dietary meals that are served without vegetables offer a plainer, smaller and lighter 

meal option  

Te specjalne dania dietetyczne podawane są bez warzyw i stanowią prostszą, mniej obfitą 

i lżejszą opcję posiłku. 

 

Small meal Beef Casserole and a Dumpling 

Mała porcja – Potrawka z wołowiny i kluski 

Small meal – Cauliflower and Broccoli Cheese  

Mała porcja – Kalafior i brokuły zapiekane z serem 
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Small meal – Pasta Bolognese  

Mała porcja – Makaron po bolońsku 

 

‘Meal Soups’ – served with a bread roll for a lighter alternative to a main meal 

„Sycące zupy” – podawane z bułką, jako lżejsza alternatywa dla głównego dania 

Cream of Tomato Soup 

Kremowa zupa pomidorowa 

Cream of Chicken Soup 

Kremowa zupa z kurczaka  

 

Jacket Potato with a choice of fillings: 

Ziemniak w mundurku z różnymi rodzajami nadzienia: 

Cheddar Cheese 

z serem cheddar 

Plain Tuna or 

z tuńczykiem bez dodatków, lub 

Tuna Mayonnaise 

z tuńczykiem z majonezem 

Baked Beans  

Pieczona fasolka  

 

Salads and Sandwiches 

Sałatki i kanapki 

Chicken Salad  

Sałatka z kurczaka  

Greek Salad 

Sałatka grecka 

Tuna Salad  

Sałatka z tuńczyka  
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Cheddar Cheese Salad  

Sałatka z sera Cheddar  

Egg Salad  

Sałatka jajeczna  

Tuna Mayonnaise Sandwich  

Kanapka z tuńczykiem i majonezem 

Ham Cheddar and Pickle Sandwich  

Kanapka z szynką, serem i warzywami marynowanymi   

Egg Mayonnaise and Cress Sandwich  

Kanapka zjajkiem, rzeżuchą i majonezem  

Plain Cheese Sandwich 

Kanapka z serem 

Plain Ham Sandwich 

Kanapka z szynką 

Houmous and Carrot Salad Wrap (vegan) 

Wegański zawijaniec z pastą humus i surówką z marchwi 

Chicken and Lettuce Sandwich with Mayonnaise 

Kanapka z kurczakiem, sałatą i majonezem  

Desserts – Hot desserts served with custard 

Desery – Desery na gorąco podawane z polewą budyniową custard 

Chocolate Sponge 

Biszkoptowe ciasto czekoladowe 

Steamed Raspberry Jam Sponge 

Parowane ciasto biszkoptowe z dżemem malinowym 

Apple Crumble  

Jabłecznik z kruszonką 

Sticky Toffee and Date Pudding 

Pudding z toffi i daktylami 
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A delicious Apple and Raisin Sponge 

Wyśmienite, biszkoptowe ciasto jabłkowe z rodzynkami 

Rhubarb and Apple crumble 

Ciasto rabarbarowo-jabłkowe z kruszonką 

Fresh fruit – apple, banana or orange 

Owoce – jabłko, banan lub pomarańcza 

Tinned fruit – peach slices, pears or fruit cocktail 

Owoce konserwowe – plastry brzoskwini, gruszki lub koktajl owocowy 

Ambrosia Rice Pudding hot or cold  

Pudding ryżowy Ambrosia na ciepło lub na zimno  

Low Fat Ambrosia Rice Pudding hot or cold  

Niskokaloryczny pudding ryżowy Ambrosia na ciepło lub na zimno  

Traditional English Trifle  

Tradycyjny angielski przekładaniec  

Jelly or Sugar Free Jelly  

Galaretka lub galaretka bez cukru  

Fruit Yoghurt or Diet Fruit Yoghurt  

Jogurt owocowy lub dietetyczny jogurt owocowy  

Ambrosia Chocolate Custard Pot  

Budyń czekoladowy Ambrosia 

Ambrosia Vanilla Custard Pot 

Budyń waniliowy Ambrosia 

Cheese and Biscuits  

Ser i herbatniki  

Ice Cream (where available)  

Lody (w miarę dostępności) 
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Although dishes do not contain nuts in the ingredients, we cannot guarantee that traces of nuts may 

not be present. Please ask for our “Allergy Menu” or alert your nurse if you have a nut or other 

severe food allergy. 

Chociaż dania nie zawierają orzechów jako składników, nie możemy zagwarantować, że ich śladowe 

ilości nie będą obecne. Prosimy o zwrócenie się o menu dla alergików lub powiadomienie 

pielęgniarki, jeżeli są Państwo uczuleni na orzechy lub mają Państwo silne uczulenie na inne składniki 

pokarmowe. 

 

If you are having difficulty finding food you can eat or if you have a food allergy or a special dietary 

requirement, please ask a member of the catering team about dietetic suitability 

Jeżeli mają Państwo trudności w znalezieniu dań, które mogą Państwo spożywać, cierpią Państwo na 

alergię pokarmową albo mają specjalne wymagania pokarmowe, prosimy o zapytanie członka zespołu 

kateringowego o przydatność dietetyczną. 


