
 

 

 

KRÓTKIE HISTORIE | SHORT STORIES 

PRZYSTAWKI | STARTERS 

Ostryga serwowana na lodzie                            19,- 
Oyster served on ice 
 
 

Ostryga dnia z dodatkami Szefa Kuchni                         24,- 
Oyster of the day with Chef's garnishes 
 
 

Ekologiczne ślimaki z Jury Krakowsko - Częstochowskiej,                    44,- 
krucha tartaletka, warzywa kompresowane w soku z kapusty  
charsznickiej  
Organic snails from Jura Krakowsko - Częstochowska,  
crispy tartlet, vegetables compressed in charsznicka cabbage juice 
 
 

Duet pstrąga ojcowskiego wędzonego i smażonego,                          49,- 
jabłka łąckie i zielone, cytrusy, cydr łącki 
Smoked and fried Ojcowski trout duet,                          
apples, citrus, cider from Łącko 
 
 

Tatar z sarny i jelenia, leśne grzyby, majonez truflowy,              54,- 
orzechy nerkowca, żółtko kury zielononóżki sous vide 
Venison tartare, forest mushrooms, truffle mayonnaise,  
cashew nuts, sous vide green-legged hen yolk 
 
Dostępny również tatar z podkarpackiej polędwicy wołowej                 
sezonowanej przez nas 
Also available tartare from beef sirloin seasoned by us 
 
 

Grasica cielęca, borowik, szalotki, puder kasztanowy,              49,- 
redukcja cielęca 
Veal sweetbread, boletus, shallots, chestnut powder, veal reduction 
 
 

Sałata rzymska, polskie sery zagrodowe, warzywa,              37,- 
żurawina w sądeckim miodzie 
Romaine lettuce, Polish farmhouse cheeses, vegetables,  
cranberries in honey 

ZUPY | SOUPS 
 

Rosół polski Stanisława Czerneckiego, kołduny              36,- 
faszerowane ogonem wołowym i kwiatem muszkatołowym  
Polish broth by Stanisław Czernecki,  
dumplings stuffed with oxtail and nutmeg 
 
 

Flaczki po krakowsku, żołądki cielęce, biała kaszanka,                          34,- 
warzywa z majerankiem, prażona cebula 
Cracow style tripes, veal stomach, white pudding,               
vegetables with marjoram, roasted onion 
 
 

Krem z karczochów, smażone serce karczocha, piana z sera Blu 61,    38,-
liofilizowany burak 
Artichoke cream soup, fried artichoke heart, Blu 61 cheese foam,  
freeze dried beetroot 

 

DŁUŻSZE HISTORIE | LONGER STORIES 

DANIA GŁÓWNE | MAIN COURSES 

Filet z sandacza, pory, domowe łazanki z kapustą,                                  69,- 
borowik, sos korzenny 
Zander fish fillet, leeks, homemade noodles with cabbage,  
boletus, spicy sauce 
 
 

Stek z jelenia, purée z dyni, marchew z szałwią w cieście,                    125,- 
sos jeżynowy 
Deer steak, pumpkin purée, carrot with sage in pastry,  
blackberry sauce 
 
Dostępny również stek z podkarpackiej polędwicy wołowej                 
sezonowanej przez nas 
Also available steak from beef sirloin seasoned by us 
 
 

Policzki wołowe gotowane z dodatkiem miodu pitnego,                          59,- 
chrzanowskie ziemniaki po cabańsku 
Beef cheeks cooked with mead, potatoes with bacon and cabbage 
  
 

Polędwica cielęca, ziemniaki fondant,               105,- 
chrupiące warzywa, sos własny 
Veal tenderloin, fondant potatoes,  
crispy vegetables, gravy 
 
 

Gęsie udo, tureckie bakalie, gęsie serce i żołądek,              75,- 
kluseczki galuszki z wędzoną papryką 
Goose leg, Turkish dried fruits, goose heart and gizzard,     
Galuszki noodles with smoked paprika 
 
 

Włoskie pierożki, Parmigiano Reggiano, masło truflowe,                        42,- 
świeże zioła 
Italian dumplings, Parmigiano Reggiano, truffle butter,                         
fresh herbs 

 

 

SŁODKIE HISTORIE | SWEET STORIES 

DESERY | DESSERTS 

Mini tort Sachera, morela                36,- 
Mini Sacher cake, apricot                 
 
 

Turecka chałwa, czarne porzeczki, migdałowe ciastko              33,- 
Turkish halva, blackcurrants, almond biscuit 
 
 

Siedemnastowieczna receptura radziwiłłowska                                      34,- 
17th century Radziwiłł recipe 
  
 

Bistro The Hours    +12 371 15 01 
ul. Św. Jana 15    info@thehours.pl 
31-017 Kraków  
   

Godziny otwarcia | Opening hours 
14:00-22:00 | 2 p.m.-10 p.m. 
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