
Wave to nowoczesna kuchnia śródziemnomorska połączona z wysublimowaną kuchnią
regionalną i polską, scalająca różnorodność smaków morza i lądu.

Wszystkie podane ceny w PLN. Zawierają podatek VAT. Nie obejmują obsługi.

W przypadku szczególnych wymagań dietetycznych, w tym wszelkich alergii pokarmowych prosimy o powiadomienie naszej obsługi. 
Jeśli zechcą Państwo uzyskać dodatkowych informacji dotyczących składników użytych do kompozycji menu oraz procedur związanych z przygotowaniem potraw, 

nasz personel bardzo chętnie udzieli Państwu wyczerpujących informacji oraz pomoże w wyborze dań.

[ ZAKĄSKI ]

Tatar z łososia, ceviche z czerwonej cebuli, kompresowane jabłko z miętą  37  

Cielęcina w sosie z tuńczyka z kaparami  38  

[ SAŁATY ]

Sałatka Cezar z krewetkami  45  

Mix młodych sałat z wędzonym halibutem, anchois, sos z marakuji  35  

[ ZUPY ]

Zupa rybna z pomidorami i szafranem  29  

Consomme z dzikiego ptactwa z domowym makaronem  26  

Zupa szczawiowa z tymiankiem i jajkiem w koszulce  25  

[ WEGETARIAŃSKIE ]

Domowy makaron z pomidorowym sosem i bazylią  40  

Risotto z szafranem i szparagami  42  

Zapiekane bakłażany z konfiturą z pomidorów i kozim serem  39  
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[ RYBY ]

Polędwiczka z dorsza z sałatką z raków i szparagów, czarna soczewica, sos rakowy  64  

Filet z okonia morskiego duszony w pomidorach z kminem rzymskim i małżami, kuskus  68  

Świeże krewetki z czosnkiem i chilli, mix młodych sałat z francuskim vinegrette, bagietka  58  

Risotto szafranowe z małżami i krewetkami  55  

[ MIĘSA ]

Skoki z królika z zieloną soczewicą i sosem z czerwonego wina i szynki parmeńskiej  52  

Comber jagnięcy, sałatka z rukoli i parmezanu z pomidorami confit, młode ziemniaki, sos miętowy  85 

Domowy makaron z kaczką, warzywami, sos demi-glace  52  

[ GRILL ]

Polędwica wołowa, 180g / polska sezonowa wołowina z Pniew  80  

NY steak, 250g / polska sezonowa wołowina z Pniew  85  

Pierś perliczki, 180g  45  

Dania z grilla podawane są z: młodymi ziemniakami lub frytkami stekowymi; grillowanymi warzywami
lub mixem świeżych sałat z winegret; sos z czerwonego wina, masło ziołowe

[ DESERY ]

Sorbet malinowy, lody truskawkowe, krem z białej czekolady, galaretka jogurtowa, świeże truskawki  22  

Sernik z chałwą, prażony słonecznik, sos rokitnika  25  

Ekler, krem cytrynowy, mus czekoladowy, sos z czarnej porzeczki  24  



Wave is a modern Mediterranean cuisine and culinary twist with sophisticated regional 
and Polish modern accent, integrating variety of sea and soil flavors.

Prices in Polish PLN, including VAT. Gratuity at your direction.

We welcome enquiries from customers who wish to know whether any dishes contain particular ingredients. 
Please inform our Waiting on staff of any allergy or special dietary requirements  that we should be made aware of when preparing your menu request.

[ APPETIZERS ]

Salmon tartare, red onion ceviche, compressed apple and mint  37  

Veal in tuna sauce with capers  38  

[ SALADS ]

Shrimp Caesar salad  45  

Assorted young green leaves salad with smoked halibut, anchovis, passion fruit sauce  35  

[ SOUPS ]

Fish soup with tomatoes and saffron  29  

Game consomme with homemade noodles  26  

Sorrel soup with thyme and poached egg  25  

[ VEGETARIAN ]

Homemade pasta with tomato sauce and basil  40  

Saffron risotto with asparagus  42  

Roasted eggplant with goat cheese, roasted tomatoes jam  39  



Wave is a modern Mediterranean cuisine and culinary twist with sophisticated regional 
and Polish modern accent, integrating variety of sea and soil flavors.

Prices in Polish PLN, including VAT. Gratuity at your direction.

We welcome enquiries from customers who wish to know whether any dishes contain particular ingredients. 
Please inform our Waiting on staff of any allergy or special dietary requirements  that we should be made aware of when preparing your menu request.

[ FISH ]

Cod loin with crayfish and asparagus salad, black lentils, crayfish sauce  64  

Sea bass fillet stewed in tomatoes, with cumin and clams, couscous  68  

Fresh shrimps with garlic and chilli, assorted young green leaves salad with French vinaigrette, baguette  58  

Saffron risotto with oysters and shrimps  55  

[ MEAT ]

Rabbit legs with green lentils, red wine sauce, and prosciutto  52  

Rack of lamb, rocket salad with parmesan, confit tomato, young potatoes, mint sauce  85  

Homemade pasta with duck, vegetables, demi-glace sauce  52  

[ GRILL ]

Beef tenderloin, 180g / Polish seasonal beef from Pniew  80  

NY steak, 250g / Polish seasonal beef from Pniew  85  

Guineafowl breast, 180g  45  

Grill dishes are served with choices of: young potatoes or steak fries, grilled vegetables
or mix salad with fresh vegetables and vinaigrette, red wine sauce, herb butter

[ DESSERTS ]

Raspberry sorbet, strawberry ice-cream, white chocolate crème, yogurt jelly, fresh strawberries  22  

Cheescake with halvah, roasted sunflowers seeds, sea buckthorn sauce  25  

Eclair, lemon cream, chocolate mousse, blackcurrant sauce  24  



Prices in Polish PLN, including VAT. Gratuity at your direction.

We welcome enquiries from customers who wish to know whether any dishes 
contain particular ingredients. Please inform our Waiting on staff of any 

allergy or special dietary requirements  that we should be made aware of 
when preparing your menu request.

Wszystkie podane ceny w PLN. Zawierają podatek VAT. Nie obejmują obsługi.

W przypadku szczególnych wymagań dietetycznych, w tym wszelkich 
alergii pokarmowych prosimy o powiadomienie naszej obsługi. Jeśli zechcą 
Państwo uzyskać dodatkowych informacji dotyczących składników użytych 
do kompozycji menu oraz procedur związanych z przygotowaniem potraw, 

nasz personel bardzo chętnie udzieli Państwu wyczerpujących informacji oraz 
pomoże w wyborze dań.

Wave to nowoczesna kuchnia śródziemnomorska 
połączona z wysublimowaną kuchnią 

regionalną i polską, scalająca różnorodność 
smaków morza i lądu.

Wave is a modern Mediterranean cuisine and 
culinary twist with sophisticated regional 

and Polish modern accent, integrating 
variety of sea and soil flavors.

[ TARG RYBNY ]

Turbot          15 \ 100g

Polędwiczka z dorsza          15 \ 100g

Dorsz ze skórą          12 \ 100g

Łosoś          19 \ 100g

Halibut          14 \ 100g

Karmazyn          11 \ 100g

Okoń morski          14 \ 100g

Krewetki olbrzymie 4/6 2 szt           150

Mix zielonych sałat z warzywami  8   
i sosem winegret

Młode ziemniaki z koperkiem  8  

Frytki  8  

Ryby przyrządzamy według preferencji: z grilla, pieczemy, 
gotujemy na parze lub w bulionie rybnym.

[ FISH MARKET ]

Turbot    15 \ 100g

Cod Fillet 15 \ 100g

Cod 12 \ 100g

Salmon   19 \ 100g

Halibut     14 \ 100g

Redfish         11 \ 100g

Sea bass     14 \ 100g

Jumbo shrimps 4/6 2 pcs 150

Mixed salad greens, vegetables  8 
with vinaigrette

Young potatoes with dill  8  

French fries  8  

Fish can be prepared according to your preferences: grilled, 
roasted, steam cooked or cooked in fish broth.


