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W kuchni Werandy króluje Robert Jarych, związany z tym miejscem od 2007 r. Doświadczenie zdobywał 
w restauracji Magdalenka w rodzinnym Świeciu, sopockim Antrakcie i stołecznym Hotelu Forum. 

Pięciogwiazdkowego Hotelu Bohema trudno nie zauważyć. Przed elegancką XIX – wieczną kamienica 
dumnie stoi zabytkowy citroen, a czerwony dywan zaprasza do środka. Do lokalu wejść można przez 
hotel lub od strony restauracyjnego ogródka, ulokowanego w parku z widokiem na historyczną, pięknie 
odrestaurowaną fontannę Potop. 

Do wyboru karta restauracyjna, kawiarniana lub lokalne menu degustacyjne. W tym ostatnim m. in. 
półgęsek ze śliwką strzelecką i galaretka z czarnego bzu, ślimaki spod tężni inowrocławskich, pstrąg z 
gospodarstwa rybackiego w Kamienicy i sery zagrodowe z Doliny Dolnej Wisły. W karcie restauracyjnej 
smażona z borowikami, delikatna i miękka wewnątrz, a chrupiąca z wierzchu grasica cielęca, podana z 
aksamitnym puree z zielonego groszku. Jest także chateaubriand z lekkim jak pianka, bitym na parze 
sosem bearneńskim oraz jedwabistymi ziemniaczanymi krokietami. Ale to wszystko nic w obliczu 
unikatowego na skalę Polski menu dziecięcego: 
na aperitif sorbet cytrynowy z lemoniadą, następnie krem z pomidorów i pomarańczy, potem sznycel z 
ziemniakami i galaretka z mizerii, a nakoniec fondue czekoladowe z owocami. Tak właśnie po 
mistrzowsku kształci się świadomych klientów fine dining! 

W Werandzie można skosztować unikatowej polędwicy z Kobe, a w piwniczce znajdziemy znakomity 
wybór ponad 150 butelek różnych trunków. 

Weranda's kitchen is presided over by Robert Jarych, who has been working here since 2007. He perfected 
his skills in the Magdalenka Restaurant in his home town Świecie, in Sopot's Antrakt and Warszaw's Hotel 
Forum.  

The five-star Bohema Hotel is hard to miss. In front of his elegant 19th – century town house a proud 
vintage Citroen was placed, along with the inviting red carpet. You can enter either through the hotel or 
through the patio, located in a park overlooking a historic, beautifully restored fountain. 

Choose one of the three menus: restaurant, cafe or tasting. The last one includes goose breast with plum 
from Strzelce and elderflower jelly, snails from Inowrocław, trout from farm in Kamienica and homemade 
cheese from the Lower Vistula Valley. The restaurant menu has veal sweet breads, sauteed with 
mashrooms, delicate and tender inside and crispy on the top, served with a velvety green pea puree. 
Another speciality: Chateaubriand stek with light bearnaise sause and golden potato croquettes, but the 
absolute highlight is the children's menu which you will not find anywhere else in Poland. First a lemon 
sorbet with lemonade, then tomato - and – orange cream soup, schnitzel with potatos and mizieria, or 
cucumber in sour cream, here in a jelly form, and finally a chocolate fondue with friut. Thst's the way to 
groom future fine dining enthusiasts! 

Weranda serves a unique Kobe beef sirloin, and the cellar contains an excellent selection of over 150 
bottles of different alcoholic beverages. 


