
Business Lunch 
29 PLn

Wyśmienite dania lunchowe
i codzienne proWOKacje szefa  

od 29 PLn za osobę
Zestawy lunchowe 59 PLn za osobę  

nielimitowana woda mineralna lub lemoniada
Restauracja Fusion

od poniedziałku do piątku od 12:00 do 16:00  
30 min gwarancja serwisu

22 450 86 31

 Delicious lunch dishes
 and daily chef ’s proWOKations  

from 29 PLn per person
Business lunch set menu 59 PLn  

non-limited mineral water or lemonade 
Fusion Restaurant

Monday to Friday from 12 till 4 PM
30 min service guarantee

22 450 86 31
*Oferta dla gości indywidualnych, ceny zawierają VAT / individual offer, price includes VAT



sPecjALnA OFeRTA
Business Lunch Menu
Proszę wybrać dwa dania
Przekąski
sałatka cezar z grillowanym kurczakiem, boczkiem  
i pomidorkami koktajlowymi
ser mozarella z pomidorami i grzanką z pesto kolendrowym
Orientalna zupa kokosowa z kurczakiem, bambusem  
i orientalnymi grzybami
Futomaki z łososiem, awokado i serkiem Philadelphia
Danie główne
Makaron ryżowy z pikantnym indykiem i zielonymi warzywami
czarne tagliatelle w sosie szafranowym z szynką parmeńską
Grillowany kurczak z makaronem sojowym i grzybami
Filet z karmazyna w tempurze z warzywami z woka  
w sosie czosnkowo-pieprzowym
czerwone curry z wieprzowiną i bakłażanem  
podane z ryżem jaśminowym
Deser
ciepła roladka jabłkowa z sosem waniliwym i bitą śmietaną 
Koktajl jogurtowo-truskawkowy z płatkami czekolady 
i biszkoptem
Cena 59 PLN
Cena zawiera: jedną przekąskę, jedno danie główne  
oraz nielimitowaną wodę lub lemoniadę 
Dodatkowo deser – 15 PLN

sPeciAL OFFeR
Business Lunch Menu
Please tell us your choice of two dishes
Starters 
caesar salad with grilled chicken, crisp bacon and cherry 
tomatoes 
Tomatoes and Mozzarella salad with crispy pesto bread 
Oriental Thai – style coconut soup with chicken, bamboo sprouts  
and oriental mushrooms ( spicy ) 
Futomaki with salmon, avocado and creamy Philadelphia cheese 
Main Dishes 
Rice noodles with spicy turkey and green vegetables 
Black tagliatelle with Parma ham and saffron sauce 
Grilled chicken Breast with soya noodles and oriental 
mushrooms 
Red snapper in tempura with wok-style vegetables  
and garlic pepper sauce 
Pork in red curry sauce with eggplant and jasmine rice 
Desserts
Warm apple strudel with vanilla sauce and whipped cream 
strawberry cocktail with chocolate flakes and biscuit 
Price 59 PLN  
Price includes: one starter, one main dish and non-limited 
water or lemonade
Additional dessert – 15 PLN 


