MENU
tel.: 784 784 441
www.wakego.pl/menu
Goczałkowice- Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 88

Dania obiadowe
Makarony
1. PESTO ROSSO
(makaron spagetti Canuti, kurczak, pesto z pomidorów,
suszone pomidorki, rukola, ser grana padano)

21 zł

2. PESTO GENOVESE
(makaron spagetti Canuti, kurczak, pesto bazyliowe,
pietruszka, ser grana padano)

21 zł

Pierogi

15 zł

1.
2.
3.
4.

Z mięsem
Ruskie
Z kapustą i grzybami
Ze szpinakiem i fetą

Knedle z nugatem

OŚĆ!

NOW

Wake box

18 zł
32 zł

(frytki XL, ser panierowany, nuggetsy, stripsy, zestaw
sosów)

Ser panierowany ementaler, frytki crispers,
sałatka szwedzka, pomidorki koktajlowe, sos
tatarski
Ć!

OŚ
Wieprzowina szarpana,
NOW
frytki crispers, sałatka szwedzka,
pomidorki koktajlowe, sos tatarski

24 zł

29 zł

Zapiekanki
16 zł

1. Klasyczna
(bagietka, pieczarki, ser żółty, salami, sos czosnkowy, ketchup)

20 zł

2. Rucola
(bagietka, pieczarki, ser żółty, salami, rucola, pomidorki
koktajlowe, sos czosnkowy, ketchup)

20 zł

3. Piekielna
(bagietka, pieczarki, ser żółty, salami, papryczki jalapenos,
papryczki piri-piri, sos czosnkowy, ketchup)

22 zł

4. Gruszka
(bagietka, pieczarki, ser żółty, gruszka, ser dorblu, rucola)

25 zł

5. Wypasiona
(bagietka, pieczarki, ser żółty, salami, rucola, pomidorki
koktajlowe, papryczki jalapenos, papryczki piri-piri, sos
czosnkowy, ketchup)

6. Kurczak

(bagietka, pieczarki, ser żółty, kurczak,
kukurydza, sos 1000 wysp)

ŚĆ!

O
NOW

25 zł

Megaburger/Black Burger
1. Klasyczny

24 zł

2. Piekielny

24 zł

3. Gruszka

24 zł

4. Vege

24 zł

5. Bekon

31 zł

(bułka pikantna/black/kraft, sałata, mięso wołowe 240g, ser cheedar,
pomidor, cebula, sos: remoulada, czosnkowy, ketchup)
(bułka pikantna/black/kraft, sałata, mięso wołowe 240g, ser
cheedar, papryczki jalapenos, papryczki piri-piri, sos: remoulada,
czosnkowy, ketchup)
(bułka pikantna/black/kraft, sałata, mięso wołowe 240g, gruszka,
ser dorblu, sos remoulada)
(bułka pikantna/black/kraft, sałata, ser panierowany, pomidor,
cebula, sos: remoulada, czosnkowy, ketchup)
(bułka pikantna/black/kraft, sałata, mięso wołowe 240g, ser
cheedar, bekon, ogórek, cebula, sos: remoulada, majonez
sałatkowy, ketchup)

6. Szarpaniec

OŚĆ!

NOW
(bułka pikantna/black/kraft, sałata, mięso
wołowe 240g, ogórek, cebula, sos remoulada, musztarda)

31 zł

Zestaw megaburger (nr 1÷ nr 4) + Frytki
CRISPERS

32 zł

Zestaw megaburger (nr 5 ÷ nr 6) + Frytki
CRISPERS

36 zł
9 zł
11 zł

Frytki XL
Frytki CRISPERS
Pieczywo czosnkowe

3 zł
10 zł

Tortilla chips zapiekana z serem + sos paprykowy
sriracha

10 zł

Kinder Box (nuggetsy 4 szt., frytki, ketchup)

16 zł

Zestaw sosów (czosnkowy, ketchup, majonez)

SAŁATKI
22 zł

1. Sałatka z kurczakiem

(stripsy z kurczaka 2 szt. sałata mix, pomidorki koktajlowe,
pomidory suszone, oliwki zielone i czarne, prażone ziarna,
sos tatarski, grzanki z masłem czosnkowym)

22 zł

2. Sałatka z grillowanym serem holloumi
(ser z grilla holloumi, sałata mix, pomidorki koktajlowe,
pomidory suszone, oliwki zielone i czarne, prażone ziarna,
sos 1000 wysp, grzanki z masłem czosnkowym)

3. Sałatka z szarpaną wołowiną

OŚĆ!

NOW

(szarpana wołowina, sałata mix, pomidorki
koktajlowe, pomidory suszone, oliwki zielone i czarne,
prażone ziarna, sos 1000 wysp, grzanki z masłem
czosnkowym)

24 zł

Pizza 36 cm:
21 zł

1. MARGHERITA
(sos pomidorowy, mozzarella)

25 zł

2. BELLA
(sos pomidorowy, mozzarella, salami)

25 zł

3. FUNGHI
(sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki)

25 zł

4. PROSCIUTTO
(sos pomidorowy, mozzarella, szynka)

29 zł

5. CAPRICIOSA
(sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki, szynka, cebula)

6. PEPERONI

OŚĆ!

NOW

34 zł

(sos pomidorowy, mozzarella, salami, papryczki peperoni)

7. PEPERONI DIABLO

34 zł

(sos pomidorowy, mozzarella, salami, papryczki jalapenos,
papryczki piri-piri)

8. PERE

36 zł

(sos pomidorowy, mozzarella, ser dorblu, gruszka, rucola)

9. KURA

36 zł

(sos pomidorowy, mozzarella, kurczak, kukurydza)

10. FORMAGGIO

38 zł

(sos pomidorowy, mozzarella, gorgonzola, ser żółty, dorblu)

11. NA WYPASIE

38 zł

(sos pomidorowy, mozzarella, boczek, salami, szynka, cebula,
pieczarki)
Dodatkowy składnik
Dodatkowy składnik: szynka, salami, kurczak
Dodatkowy składnik: wieprzowina szarpana
Sos czosnkowy/ ketchup/ 1000 wysp/ paprykowy sriracha

3
5
6
3

zł
zł
zł
zł

DESERY
10
10
10
10

Sernik
Tort Delicjusz
Tort Czarna Pomarańcza
Szarlotka

zł
zł
zł
zł

CZEKOLADA NA GORĄCO
10 zł

Czekolada na gorąco
(Latte, Latte alla Banana, Bianca, Bianca ai Pinoli e limone,
Fondente, Fondente alla Menta)

PRZEKĄSKI
8 zł
5 zł

Chipsy
Orzeszki

KAWA
6
7
8
9
10
12
10

Espresso
Double espresso
Czarna
Biała
Cappuccino
Latte
Kawa parzona

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

HERBATA
Ritchmont

8 zł

(Earl Grey Blue, Ceylon Gold, Green Jasmine, Peach Lemon
Star, Forest Fruit, Mexican Dream, Raspberry Pear, Yerba
Mate Lemon, Gunpowder Green, Spicy Cinnamon, Ginger
Paradise, Rooibos Sunrise)

Cynamon Ritchmont
(herbata, laska cynamonu, pomarańcza)

10 zł

NAPOJE
6 zł
6 zł

7up 0,2l
Lipton Ice Tea 0,2l
(peach, lemon, green)

6 zł
6 zł
6 zł

Mirinda 0,2l
Pepsi/Pepsi Max/Pepsi Lime 0,2l
Schweppes 0,2l
(bitter lemon, tonic, citrus mix, lemon mint)

6 zł

Sok Toma 0,2l
(pomarańcza, jabłko, czarna porzeczka, grapefruit,
pomidor)
Woda mineralna (gazowana/niegazowana) 0,3l

Redbull 0,25l

6 zł
10 zł

Wybierz wodę z dawką magnezu
i niezbędnych minerałów
1. Karafka wody Magnesium Water 0,5l
2. Karafka wody Magnesium Water 1l

7 zł
12 zł

Woda "Magnesium Water" w WakePark Goczałkowice
to specjalnie przygotowana i przefiltrowana woda
z dodatkiem niezbędnych minerałów m.in. wapnia
i magnezu
Dzięki technologii gwarantowanej przez Kuna System
możesz skosztować krystalicznie czystej wody, jaka
wiele lat temu płynęła po naszej planecie

Kuna System - woda tak czysta, jak chciała natura!

PIWO BUTELKA
Lech 0,5l (Premium, Shandy, Orange, Strawberry,

10 zł

Margarita)

Grolsch 0,45l
Pilsner 0,5l
Książęce 0,5l (Czerwony Lager, Ciemne Łagodne)
Tyskie 0,5l
Redd's 0,4l (malina i granat, jabłko i trawa cytrynowa,

10
10
10
10
9

zł
zł
zł
zł
zł

gruszka i chili, żurawina, mango i cytryna)

Capitan Jack, Capitan Jack-Pirate Orange 0,4l
Lech Free 0,33l (free, limonka z miętą, granat i acai,

10 zł
6 zł

pomeli i grejfrut)

PIWO BECZKOWE
Lech 0,3l
Lech 0,5l
Grolsch 0,3l
Grolsch 0,5l
Książęce Pszeniczne 0,3l
Książęce Pszeniczne 0,5l
Tyskie Palone (ciemne) 0,3l
Tyskie Palone (ciemne) 0,5l
sok do piwa/cytryna

7
9
8
10
8
10
8
10
1

Koktajl piwny 0,4l

15 zł

(syrop z mirabelki, syrop z czarnego bzu, 0,3l Lech)

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

ALKOHOL 40 ml
Soplica

8 zł

(czysta, wiśniowa, malinowa, orzech włoski, orzech laskowy,
śliwkowa, jagodowa, truskawkowa, czarna porzeczka,
pigwowa, cytrynowa z nutą miodu, mirabelka, przepalana)

Bols
Żubrówka

8 zł
8 zł

(czysta, czarna, złota, bison grass, z nutą jałowca, z nutą
mięty, na bazie kory dęba)

Wyborowa

8 zł

(czysta)

Finlandia

10 zł

(czysta, cranberry, redberry, grapefruit)

Absolut

10 zł

(czysta, kurant, pears)

Ostoya
Ballantines (scotch whisky, brasil, hard fire)
Grant's (scotch whisky)
Chivas Regal 12yo (scotch whisky)
Johnnie Walker Red Label (whisky)
Jack Daniel's (whiskey)
Jameson (irish whiskey)
Tullamore (irish whiskey)
Jim Bean (bourbon whiskey)
Wild Turkey (bourbon whiskey)
Metaxa 5* (brandy)
Sailor Jerry (rum)
Bacardi (white rum)
Jagermeister (likier ziołowy)
Sierra (tequila)
Seagram's (gin)
Beefeater (gin)
Prosecco 120 ml (wino białe)

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

DRINKI
Cuba Libre/Cuba Libre XXL

18 zł/24 zł

40 ml/80 ml rumu, Cola/Pepsi, limonka

Mojito/Mojito XXL

18 zł/24 zł

40 ml/80 ml rumu, sok z Limonami, cukier trzcinowy,
świeża mięta, woda gazowana

Beefeater & tonic

18 zł

40 ml gin, tonic, cząstka cytryny

Jameson Sour

19 zł

40 ml Jameson, sok z cytryny, syrop cukrowy

Jameson Apple

19 zł

40 ml Jameson, De Kuyper Elderflower, sok jabłkowy,
cząstka limonki

Jameson Cassis

19 zł

40 ml Jameson, De Kuyer Creme do Cassis, sok z limonki,
syrop cukrowy, tonic, cząstka limonki

Melonowa Lemoniada

19 zł

40 ml Ballantines Finest, De Kuyper Melon, Spite/ 7up,
cząstka limonki

Amaretto

19 zł

40 ml Ballantines Finest, De Kuyper Amaretto, sok z
cytryny, syrop cukrowy, pomarańcza

Hard Fired Apple

19 zł

40 ml Ballantines Hard Fired, syrop cukrowy, sok jabłkowy,
cząstka jabłka

Samba

19 zł

40 ml Ballantines Brasil, De Kuyper Triple Sec, Sprite/ 7up,
cząstka limonki

Absolut Scarlet

19 zł

40 ml Absolut Kurant, De Kuyper Triple Sec, sok
żurawinowy, cząstka limonki

Absolut lemonade

19 zł

40 ml Absolut Pears, Spite/ 7up, cząstka limonki

BB Libre
40 ml Ballantines Brasil, Cola, cząstka limonki

18 zł

Absolut tonic

18 zł

40 ml Absolut vodka, tonic, plaster limonki

Hard Fired Sour

19 zł

40 ml Ballantines Hard Sour, sok z cytryny, syrop cukrowy

Aperol Spritz

19 zł

40 ml aperol, 120 ml prosecco, woda gazowana

Sex on the Beach

19 zł

20 ml wódka bols, 20 ml likier brzoskwiniowy,
20 ml malibu, sok pomarańczowy, grenadine

Tequila sunrise

18 zł

40 ml sierra tequila, sok pomarańczowy, grenadine

19 zł

Blue lagoon
40 ml wódki bols, 20 ml blue curacao bols, sok
z cytryny, 7up

Long island Ice Tea

19 zł

20 ml rum, 20 ml gin, 20 ml wódka bols, 20 ml likier
triple sec, 20 ml tequila, Pepsi, sok z cytryny

18 zł

Szarlotka
40 ml żubrówki (bison grass), sok jabłkowy, cynamon

Kamikadze (4xshot)

20 zł

50 ml wódki bols, 50 ml sok z cytryny, 50 ml blue curacao

Wściekły pies (shot)

8 zł

wódka bols, syrop malinowy, tabasco

DRINKI BEZALKOHOLOWE
Mojito XXL

20 zł

sok z limonki, cukier trzcinowy, świeża mięta, woda
gazowana, kruszony lód

Aperol Spitz
Syrop Monin Orange Spitz, woda, pomarańcza, lód

18 zł

CENNIK
Pobyt dobowy*
Pobyt weekendowy - doba*
Pobyt rekreacyjny - doba* (min. trzy doby)

250 zł
350 zł
300 zł

atrakcje w WakePark Goczałkowice-Zdrój:
- 1 godz. dziennie - pływanie na desce - wyłączność wraz
ze sprzętem na wyciągu Wake'owym
- 1 godz. dziennie - pływanie rowerkiem lub kajakiem
- opłata łowiskowa - gratis

Pobyt uzdrowiskowy** (osobodzień***)

150 zł

- konsultacja lekarska
- 4 zabiegi dziennie (bez niedzieli i świąt)

Pobyt odnowy biologicznej i SPA** (osobodzień***)
- basen solankowy, masaże, łaźnie sucha i parowa, kabina
cieplna IR, borowinarium
* doba trwa od godziny 16.00 - 12.00
** możliwe wyżywienie na stołówce w Uzdrowisku
25 zł/osobodzień (śniadanie, obiad i kolacja)
*** rezerwacji można dokonać na min. 7 dni

150 zł

POZNAJ NAS
Apartament na Starym Dworcu o powierzchni 76 m2
znajduje się na ostatniej kondygnacji odrestaurowanego
budynku byłego dworca PKP w miejscowości
uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój.
Spokojna okolica, bliskość uzdrowiska i terenów
sportowo-rekreacyjnych sprawia, iż jest to lokalizacja
idealna dla osób ceniących zarówno aktywny wypoczynek
jak i szukających wytchnienia.
Posiada niezależne wejście i jest w pełni wyposażony:
funkcjonalna kuchnia, duży salon z TV, sypialnia,
łazienka z wanną i prysznicem oraz dodatkowa toaleta.
Nasz apartament to miejsce idealne na wypoczynek
zarówno dla jednej osoby jak i grona przyjaciół
(ilość miejsc noclegowych do 7 osób).

Apartament na Starym Dworcu
tel. 784 784 441
ul. Uzdrowiskowa 74
43-230 Goczałkowice-Zdrój
email: apartament@wakego.pl
www.wakego.pl/apartament-na-starym-dworcu

