Restauracja Sarmacka to najlepszy wybór
na początek wycieczki po Sandomierzu!
Doskonała lokalizacja
Restauracja Sarmacka przy Hotelu Sarmata położona jest 50 metrów od Bramy Opatowskiej, głównego
wejścia na Rynek Starego Miasta. To doskonały punkt do rozpoczęcia pieszej wycieczki po Sandomierzu
lub zwiedzania miasta meleksami. Obiekt położony jest z dala od gwaru Starego Miasta. Gwarantujemy
posiłek w spokojnej i kameralnej atmosferze w pięknym zabytkowym i zielonym otoczeniu.
Wybór sal
Do dyspozycji grup oddajemy cztery lokalizacje tj. stylizowaną Restaurację dla 84 osób, kamienną
Winiarnię dla 50 osób, taras letni dla 50 osób (pod parasolami) oraz ogródek letni z zapleczem grillowym
dla ponad 120 osób (pod parasolami).
Parking
Na czas posiłku w Restauracji Sarmackiej oferujemy bezpłatny parking strzeżony z dwoma bezpośrednimi
wjazdami od ulicy Zawichojskiej (przedłużenie ulicy Mickiewicza) ze stanowiskami do parkowania
dla autokarów (wymagana rezerwacja). Dojazd do Hotelu Sarmata jest bardzo prosty a na drodze
nie obowiązują żadne ograniczenia tonażu dla pojazdów. Bezpośrednio z parkingu mogą się Państwo
udać do restauracji na posiłek..
Wysoki komfort i sarmacki styl
Stylizowane, klimatyzowane wnętrzna Restauracji Sarmackiej oferują łącznie 84 miejsc konsumpcyjnych i
zapewnią degustację wybranych potraw w historycznej atmosferze. Zza okien rozpościera się piękny widok na dziedziniec zespołu dworskiego, Latarnię Chocimską oraz otoczenie parkowe.
Regionalne trunki
Do XVI wieku ciepły klimat umożliwiał zakładanie plantacji winorośli w Sandomierzu i okolicach.
Nic tak nie podkreśla walorów smakowych podanego dania, jak wyborne wino. W naszej karcie znajdą
Państwo wina z najlepszych regionalnych winnic: Winnica Płochockich, Winnica Sandomierska, Winnica
Nobilis czy Winnica Nad Jarem. W ofercie również regionalny Cydr Sandomierski oraz Wódka Miodowa
Sandomierska.
Szeroka oferta
Restauracja Sarmacka oferuje dla grup zorganizowanych śniadania w formie bufetu szwedzkiego
(od godz. 7.00 do godz. 11.00), obiady, lunche, kolacje oraz potrawy grill (od godz. 12.00 do godz. 21.00)
w formie bufetu lub pełnej obsługi kelnerskiej.
Plac zabaw
Plac zabaw dla dzieci położony w cieniu drzew z zjeżdżalniami, mostkiem, huśtawkami i trampoliną.
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ZESTAWY DWUDANIOWE
/ cena zawiera sok owocowy /
Zestaw 1.
Zupa pomidorowa z makaronem
Panierowany filet z piersi kurczaka
Marchewka z groszkiem
Zestaw 2.
Zupa jarzynowa
Gulasz wieprzowy z kaszą
Buraczki ćwikłowe z chrzanem
Zestaw 3.
Zupa ogórkowa
Pulpeciki w sosie grzybowym z kaszą
Kompozycja sałat
Zestaw 4.
Zupa szczawiowa
Kotlet schabowy z ziemniakami
Mizeria
Zestaw 5.
Zupa kalafiorowa
Bitki schabowe w sosie z ziemniakami
Surówka

Zestaw 11.
Barszcz czerwony z krokietem
Wątróbka z drobiu z cebulką i ogórkiem ziemniaki
Kompozycja sałat
Zestaw 12.
Kapuśniak sandomierski
Pieczeń wieprzowa z kopytkami
Warzywa z masłem

ZESTAWY WEGETARIAŃSKIE
/ cena zawiera sok owocowy /
Misa sałat
(z mozzarellą, grecka, nicejska,
brokułowa z tuńczykiem + 3 grzanki (300g)
Naleśniki z serem białym na słodko (2 szt.)
Naleśniki z fetą i szpinakiem na sosie czosnkowym (2 szt.)
Naleśniki z warzywami i sosem pomidorowym (2 szt.)
Pierogi z kapustą i grzybami / ruskie (10 szt.)
Spaghetti z czuszką i czosnkiem / łososiem / z pesto (400g)

Zestaw 6.
Zupa pieczarkowa
Ryba w cieście z ziemniaczkami gotowanymi
Surówka z kapusty
Zestaw 7.
Zalewajka świętokrzyska
Karkówka z grilla z ziemniaczkami opiekanymi
Surówka typu colesław
Zestaw 8.
Barszcz biały z jajkiem
Stek wieprzowy z cebulą i ziemniaki
Kompozycja warzywna
Zestaw 9.
Zupa jarzynowa
Gołąbki sandomierskie z ziemniakami
Kompozycja sałat
Zestaw 10.
Zupa fasolowa
Kotlet melony z ziemniaki
Marchewka z groszkiem

Racuchy z serem i cukrem (250g)
Placki ziemniaczane z sosem pieczarkowym i surówką
(450g)
GRAMATURA I POJEMNOŚĆ POTRAW
Zupy: 250 ml
Danie główne: 120 g (porcja mięsa)
Dodatki: 150 g (ziemniaki, kasza, kopytka)
Surówki: 150 g
ŚNIADANIA
Restauracja Sarmacka oferuje śniadania w formie bufetu
szwedzkiego w godzinach 07:00 - 10.00. Istnieje możliwość serwowania śniadań
do godziny 11.00. W przypadku grup zorganizowanych
wymagana jest uprzednia rezerwacja.
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