
OFF PIOTRKOWSKA
+48 42  201 59 50

restauracja@lenibawelna.com

Świąteczne
M E N U



WNĘTRZE Lnu wyr�żnia się no-
woczesnym,  c iep łym des ignem 
dopasowanym do charakteru otocze-
nia, łączącym industrialny charakter 
ze skandynawskim stylem. Restauracje 
wypełnia wiele element�w dobrego 
designu, sprawiając, że Len jest 
elegancki i przytulny. Restauracja 
podzielona została na kilka stref, tak 
aby każdy czuł się w niej swobodnie. 
Na dolnej kondygnacji znajduje się 
k l imatyc zna  sa la  some l i e rska 
z przeszkloną piwniczką, w kt�rej 
znajduje się bogata kolekcja win. 

NASZ ZESPÓŁ to prawdziwy  
TEAM! Lubimy go�ci�, lubimy gotowa� 
i lubimy kiedy Go�cie do nas wracają, 
dlatego każdego dnia staramy się aby 
Wasze wizyty w Lnie były wyjątkowe, 
a każde spotkanie zapadło w Waszą 
pamię�. Naszym znakiem rozpoznaw-
czym jest nasza dobra energia, ale 
także wiedza i profesjonalizm. Możesz 
nam ze spokojem powierzy� każdą 
rezerwacje, a Tobie pozostawiamy 
rado�� z czasu spędzonego w Lnie.

MENU Lnu to synergia kuchni  
polskiej i kuchni �r�dziemnomorskiej. 
Nasze menu tatar�w jest już znane 
w całej Łodzi, są zar�wno klasyczne 
propozycje, ale także oryginalne wersje. 
W karcie znajdziecie r�wnież klasyczne 
ręcznie lepione pierogi z gęsiną, 
kaczkę, wątr�bkę z jabłkami, a ponad to 
doskonałe dania z ryb, owoc�w morza 
i idealne steki! W Lnie nie można 
zapomnie� o deserach! Sernik, cannoli, 
ale także �wieże lody naszej produkcji. 
Rozsmakujcie się w naszym menu!



Świąteczne
S P O T K A N I A

Jak brzmi nasz przepis na �wiąteczne spotkanie, kt�re zostanie na długo w pamięci Twojego Szefa 
i wsp�łpracownik�w?

• �wietna kuchnia, profesjonalna obsługa i dobra energia. 
• Znakomita lokalizacja w centrum Łodzi na terenie kultowej Off Piotrkowska.
• Niebanalne wnętrze łączące w sobie elegancje i dobry design.
• Spotkanie w otoczeniu wyjątkowych obraz�w sławnego malarza - Janusza Reszki.
• Nastrojowa muzyka i �wiąteczna aranżacja.

To wszystko znajdziecie w naszej restauracji LEN & BAWEŁNA
�więta w Lnie są zawsze klimatyczne, smaczne i wyjątkowe. Poznaj naszą ofertę i spęd� te �więta 
z nami.

MENU I - zupa, danie główne, dodatki, deser
 brutto za osobę199 zł

MENU II - przystawki, danie główne, dodatki, deser 
229 zł brutto za osobę

MENU III - zupa, przystawki, danie główne, dodatki, deser
259 zł brutto za osobę

MENU ŚWIĄTECZNE - PROPOZYCJE



prosimy o wyb�r 1 zupy.
ZUPA GRZYBOWA Z ŁAZANKAMI
gotowana na bulionie warzywnym 
z dodatkiem grzyb�w szlachetnych, �wieżych 
zi�ł, �mietanki podawana z ręcznie robionymi 
łazankami i natką pietruszki.
WIGILIJNY BARSZCZ CZERWONY 
gotowany na bulionie warzywnym, podawany 
z ręcznie lepionymi uszkami 
z podgrzybkiem i �wieżymi ziołami.
ZUPA RYBNA Z KARPIA
gotowana na bulionie z karpia, włoszczyzny 
i pomidor�w, podawana z mięsem polskich 
ryb, cebulą oraz natką pietruszki.

WIGILIJNE PIEROGI Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI
ręcznie lepione pierogi z grzybami smażonymi na ma�le 
z cebulą, czosnkiem i kiszoną kapustą, podawane 
z okrasą z masła i cebuli.
SANDACZ Z BOROWIKAMI
filet z sandacza podawany z smażonymi na białym 
winie i ma�le kapeluszami borowika z dodatkiem 
cebuli, czosnku i natki pietruszki.
ŁOSOŚ Z PIECA
pieczony filet z łososia podawany z sosem z zielonego 
pieprzu oraz cytryną.
INDYK W SOSIE GRZYBOWYM
plastry piersi z indyka marynowane w �wieżych ziołach 
podane z sosem na bazie szlachetnych grzyb�w 
le�nych, tymianku, białego wina, czosnku i słodkiej 
�mietanki.
STRACETTI DI FILETTO
kawałki polędwicy wołowej medium w sosie na bazie 
wina porto, czosnku i pasty truflowej z pieczarkami, 
pomidorkami cherry, �mietanką i rukolą.

prosimy o wyb�r 3 da�.

prosimy o wyb�r 2 dodatk�w.
WARZYWA Z MASŁEM I MIODEM
kompozycja marchewki, groszku cukrowego i brukselki, 
smażone na ma�le i miodzie.
ZIELONA SAŁATA
kompozycja sałat z pomidorem, og�rkiem, papryką, 
słoną ricottą i dressingiem vinegret.
CHICCHE ZIEMNIACZANE
małe kluseczki włoskie, smażone na ma�le 
z rozmarynem.

prosimy o wyb�r 2 deser�w.
ŚWIĄTECZNY SERNIK
puszysty sernik na ciasteczkowym spodzie, 
podawany z �mietankową polewą i bezą.
CYNAMONOWA SZARLOTKA
na klasycznym kruchym spodzie opr�szona 
cukrem pudrem, podawana z �wieżymi 
owocami.

prosimy o wyb�r 3 przystawek
WEGE TATAR
siekane suszone pomidory, grillowany 
boczniak i cukinia oraz czerwona cebula 
podawane z sałatką z roszponki i awokado, 
marynowaną cebulką borettane, burakiem, 
prażonymi płatkami migdał�w oraz masłem.
ŚLEDZIE PO STAROPOLSKU
filety �ledzia matias marynowane w czerwonej 
cebuli, suszonych �liwkach, occie winnym oraz 
pomidorach.
ŚLEDZIE NA SŁODKO 
filety �ledzia matias marynowane w 
smażonych rodzynkach, cebuli, pomidorach 
i oleju.
ŚWIĄTECZNY PASZTET
autorski pasztet z pieczonego mięsa 
wieprzowo-wołowego z dodatkiem wątr�bki 
drobiowej, wina Porto oraz żurawiny.
SAŁATA Z KACZKĄ
kompozycja sałat z wolno gotowaną piersią 
kaczki marynowaną w ziołach, podawana 
z gruszką, burakiem, serem gorgonzola, 
dressingiem wi�niowym i orzechami włoskimi.
TATAR WOŁOWY
ręcznie siekana polędwica wołowa, podawana 
z piklami, cebulą, ż�łtkiem przepi�rczym, 
chipsami Grana Padano, masłem, oliwą 
i pieczywem.

PRZYSTAWKI

ZUPY

DANIA GŁÓWNE

DODATKI

DESERY



Woda mineralna gazowana 
i niegazowana w karafce

Soki owocowe w karafce

Lemoniada 
produkcji Len Baru

Napoje gazowane typu
Cola w karafce 

�wieżo wyciskany sok 
pomara�czowy

�wieżo wyciskany sok 
grapefruitowy 

23 zł / 1 L

39 zł / 1 L

47 zł / 0,8 L

39 zł / 0,8 L

59 zł / 1 L

59 zł / 1 L

Tinto Temranilo / Blanco Macabeo
(wino serwowane w karafce)

IL PUMO PRIMITIVO

IL PUMO SAUVIGNON MALASIA

MERLOT BY ADESSO

CHARDONNAY BY ADESSO

MONTELLIANA PROSECCO

BOCELLI PROSECCO

BOCELLI SPARKLING BRUT
ROSE 

79 zł / 1 L

119 zł / 0,75 L

119 zł / 0,75 L

119 zł / 0,75 L

119 zł / 0,75 L

99 zł / 0,75 L

159 zł / 0,75 L

159 zł / 0,75 L

W�DKI OSTOYA / OSTOYA CZARNA 

WYBOROWA EXQUISITE 

CHOPIN RYE / CHOPIN POTATO

CYTRYN�WKA produkcji LNU

159 zł / 0,7 L

249 zł / 0,7 L

195 zł / 0,7 L

195 zł / 1 L

CHIVAS 12

JAMESON

JACK DANIEL`S

189 zł / 0,7 L

209 zł / 0,7 L

229 zł / 0,7 L

NAPOJE
OPEN BAR I 
sok jabłkowy, sok pomara�czowy,
woda gazowana i niegazowana
(każda dodatkowa godzina: 15 zł /h)

OPEN BAR II   49 zł / os. / 2h
sok jabłkowy, sok pomara�czowy, woda 
gazowana i niegazowana, Coca-cola, Sprite
(każda dodatkowa godzina: 19 zł /h) 

OPEN BAR III  24 zł / os. / 2h
kawa, herbata 
(każda dodatkowa godzina: 8 zł /h)

OPEN BAR
39 zł / os. / 2h

WINA

WÓDKI

WHISKY / BOURBON



• Podane ceny są cenami brutto.
• Do rachunku doliczamy 10% serwisu - dotyczy rezerwacji od 10 os�b
• Potwierdzeniem rezerwacji jest pisemna akceptacja drogą mailową ze strony Klienta na adres: 

restaurcja@lenibawelna.com oraz przedpłata rezerwacji w wysoko�ci 30 % warto�ci całego 
zam�wienia.

• W przypadku anulacji rezerwacji zastrzegamy sobie prawo do obciążenia kosztami zam�wionych 
i niewykorzystanych usług  gastronomicznych.

• Ostateczną liczbę uczestnik�w należy poda� na 3 dni przed realizacją zam�wienia. 
• W przypadku zmiany liczby os�b powyżej 2 - podczas rezerwacji obciążamy 100% koszt�w 

za przystawki oraz 50% za pozostałe dania.
• Planując i organizując pracę restauracji ustalamy okre�lone godziny rezerwacji. 
• Je�li rezerwacja sp��nia się to wydajemy ją w�wczas, gdy zrealizujemy planowane rezerwacje. 
• Dbając o jako�� serwisu w naszej restauracji, nie dzielimy rachunku, płatno�� dokonuje jedna 

osoba lub firma.
• Menu �wiąteczne przygotowujemy dla grupy powyżej 10 os�b.
• Menu �wiąteczne serwujemy na p�łmiskach, w przypadku catering�w i dużych event�w spos�b 

serowania ustalamy indywidualnie.
• Czas trwania kolacji wigilijnej do 4 h od rozpoczęcia spotkania.
• Prosimy o nie przynoszenie własnych tort�w, ciast, a także napoj�w zar�wno alkoholowych 

i niealkoholowych.
• Istnieje możliwo�� dostarczenia własnego alkoholu, wiąże się to z opłatą korkową, kt�rej warto�� 

jest ustalana indywidualnie.
• W przypadku zniszcze� lub ponadnormatywnych zabrudze�, restauracja zastrzega sobie prawo 

do naliczenia koszt�w usunięcia zniszcze� i/lub sprzątania.
• Restauracja jest czynna do godziny 23:00 w tygodniu i 24:00 w weekend (pt - sob.), każda 

następna godzina jest płatna dodatkowo 500 zł za każdą kolejną godzinę pracy restauracji.

Je�li szukasz doskonałego 
upominku, ale nie wiesz,  
co będzie najlepszym 
pomysłem…
WYBIERZ VOUCHER DO 
RESTAURACJI LEN & BAWEŁNA
Voucher sprawdzi się idealnie 
z okazji �wiąt, jako elegancki 
upominek dla  
wsp�łpracownik�w i klient�w. 

INFORMACJE DODATKOWE

NIE MASZ POMYSŁU 
NA PREZENT?


