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Jesteśmy bardzo dumni z prezentowanego na obecny sezon 

naszego menu, które opiera się na wysokiej jakości składnikach 
pozyskiwanych w drodze zrównoważonego rozwoju. Przygotowane 

świeżo w naszej kuchni, klasyczne potrawy są zestawione z naszą 
najnowszą ofertą win. 

Jeśli chcesz stworzyć swoje własne menu składające się z kilku dań, 
oferujemy poniższe opcje:

Przystawka lub deser z daniem głównym 299 SEK

Przystawka, danie główne i deser lub talerz serów 349 SEK  
Przystawka, danie główne, deser i talerz serów 399 SEK

Witamy w Metropolitan
Usiądź, zrelaksuj się i pozwól nam się Tobą zaopiekować!

Jeśli jesteś zainteresowany menu dla dzieci, zapytaj personel



Tost Skagen 79 SEK

Krewetki ręcznie obierane, śmietana “creme fraiche”, serwowane na toście 
Sugerowane wino: Mulderbosch Cabernet Sauvignon Rosé

Kremowa zupa z owoców morza 79 SEK

Według naszego własnego przepisu, serwowana z krewetkami ręcznie obieranymi
Sugerowane wino: Petit Chablis La Chablisienne

Carpaccio wołowe 79 SEK

Z dodatkiem świeżych wiórków parmezanu, orzechów laskowych, boczniaków  
smażonych w głębokim tłuszczu i marynowanej cebuli

Sugerowane wino: Ruffino Chianti - Sangiovese

Zupa dyniowa (danie wegańskie) 59 SEK

Zupa aromatyzowana papryczką chili, imbirem i koprem włoskim
Sugerowane wino: Cesari Pinot Grigio

Pieczona świeża polędwiczka z dorsza 239 SEK

Serwowana z sosem winnym i selerem
Sugerowane wino: Noemie Vernaux Bourgogne Blanc – Chardonnay

Polędwica wołowa 239 SEK

Wołowina z chowu na wolnym wybiegu, średnio wysmażona,  serwowana z sosem pieprzowym
Sugerowane wino: Montecillo Reserva - Tempranillo

Klasyczny Wiener Schnitzel 185 SEK

Smażona cielęcina, anchovies, cytryna i smażone ziemniaki
Sugerowane wino: Dr L Riesling

Konfitowane udo z kaczki 185 SEK

Serwowane z pieczonymi jablkami i ziemniakami duchesse
Sugerowane wino: Noemie Vernaux Bourgogne Rouge

Pieczony seler (danie wegańskie) 129 SEK

Serwowany z hummusem i migdałami
Sugerowane wino: Lurton Les Fumees Blanches - Sauvignon Blanc

Panna Cotta kokosowa 59 SEK

Serwowana z marakują i malinami 

Czekoladowy fondant 59 SEK

Świeże maliny, krem o smaku limonki, przypalana biała czekolada

Talerz serów 69 SEK

Z dodatkiem marmolady figowej i tradycyjnego skandynawskiego chrupkiego pieczywa
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