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SZPULKA to bistro i najdłużej otwarty 
loka l  w Manufak tu rze.  O twie ra  s ię 
najwcześniej, aby zaserwować znakomite 
śniadania i zamyka się najpóźniej, aby 
zaspokoić nocny głód. Idealne miejsce 
na before i a�er party. Szpulka jest kolorowa 
i ma niezobowiązujący charakter. Jest 
idealnym lokalem dla młodych ludzi 
w każdym wieku. Na początku 2020 roku 
Szpulka przeszła generalny remont . 
Zwiększyła się powierzchnia kuchni i tym 
samym jej możliwości. W trakcie zmian 
w Szpulce pojawiło się dodatkowe piętro, 
dzięki czemu lokal przyjmuje rezerwacje dla 
większych grup, nawet do 40 osób.

NASZ ZESPÓŁ Całość konceptu 
Szpulki uzupełnia wyjątkowa załoga! Ekipa 
kucharzy, kelnerów i barmanów, którzy 
natychmiast po przekroczeniu progu Szpulki 
wchodzą w interakcje z Gościem. Dzięki temu 
możecie zamówić swój indywidualny koktajl, 
porozmawiać o muzyce, zapytać kucharza 
o przepis, albo wymienić uwagi na temat 
ostatnio przeczytanej książki. Ten wyjątkowy 
zespół Szpulki to absolutna synergia między 
profesjonalizmem i super pozytywną energią!

MENU Szpulki to prawdziwa podróż 
po całym świecie! Dajcie nam się porwać 
w te kulinarne wojaże, bo z pewnością 
będziecie nimi zachwyceni! Szpulka startuje 
jako jedyna w Manufakturze już od rana, 
ogromnym wyborem śniadań, oczywiście 
w duecie ze znakomitą kawą! Od południa 
spróbujecie u nas makaronów, gnocchi, kuchni 
wschodu i oczywiście tradycyjnyh polskich 
smaków! Szpulkowicze pokochali nasze 
rameny, burgery i oczywiście nasz słynny 
giga kotlet!



Świąteczne
S P O T K A N I A

MENU ŚWIĄTECZNE - PROPOZYCJA

Klimatyczne, świąteczne spotkanie w Szpulce!

Jeśli nie lubisz tłocznych miejsc, to nasza Szpulka będzie idealna!
Dzięki układzie kilku sal zapewnimy kameralną atmosferę każdego spotkania.
W naszym świątecznym menu znajdziecie, zarówno propozycje z menu Szpulki jak i tradycyjne 
świąteczne dania, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.
Szpulkowa ekipa gościnność ma wpisaną w swoje DNA, dlatego będziecie się u nas czuli wyjątkowo.

Sprawdźcie naszą propozycję i spędźcie świąteczny czas z nami!

3 x przystawka
1 x zupa  
1 x danie główne wybierane na miejscu 
1 x deser

159 zł 
bru�o 

za osobę



BARSZCZ CZERWONY
Barszcz gotowany na włoszczyźnie i słodkich 
burakach, podawany z ręcznie lepionymi 
uszkami, faszerowanymi leśnymi grzybami.

GNOCCHI Z BURAKIEM
Włoskie kluseczki podawane z kozim serem, w sosie 
śmietanowym, marynowanymi burakami oraz serem 
Grana Padano.

PIEROGI Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI
Ręcznie lepione pierogi z grzybami smażonymi 
na maśle z cebulą, czosnkiem i kapustą, podawane 
z okrasą z masła i cebuli. 

POLIKI WOŁOWE 
Podawane w ciemnym sosie rozmarynowym na bazie 
czerwonego wina i warzyw, serwowane z piklowaną 
cebulą i włoskimi kluseczkami.

FILET Z DORSZA ATLANTYCKIEGO
Smażony w chrupiącym cieście piwnym, podawany 
na warzywnym ratatui.

ŚWIĄTECZNY SERNIK MAKOWY  
Puszysty sernik z makiem, rodzynkami 
i skórką pomarańczy.

ŚWIĄTECZNY PASZTET
Autorski pasztet z mięsa i warzyw, podawany 
z żurawiną.

ŚLEDZIE PO POLSKU
Filety śledzia w śmietanie z czerwoną cebulą 
i jabłkami.

TATAR Z ŁOSOSIA
Podawany z zielonym ogórkiem, szczypiorkiem, 
koprem oraz dressingiem musztardowo- 
miodowym.

PRZYSTAWKI

ZUPY

DANIA GŁÓWNE

DESERY



Woda mineralna gazowana 
i niegazowana w karafce

Soki owocowe w karafce

Lemoniada 
produkcji Szpulki Baru

Napoje gazowane typu
Cola w karafce 

Świeżo wyciskany sok 
pomarańczowy

Świeżo wyciskany sok 
grapefruitowy 

23 zł / 1 L

39 zł / 1 L

47 zł / 0,8 L

39 zł / 0,8 L

59 zł / 1 L

59 zł / 1 L

WÓDKI OSTOYA / OSTOYA CZARNA 

WYBOROWA EXQUISITE 

CHOPIN RYE / CHOPIN POTATO

159 zł / 0,7 L

249 zł / 0,7 L

195 zł / 0,7 L

CHIVAS 12

JAMESON

JACK DANIEL`S

189 zł / 0,7 L

209 zł / 0,7 L

229 zł / 0,7 L

NAPOJE
OPEN BAR I 
sok jabłkowy, sok pomarańczowy,
woda gazowana i niegazowana
(każda dodatkowa godzina: 15 zł /h)

OPEN BAR II   49 zł / os. / 2h
sok jabłkowy, sok pomarańczowy, woda 
gazowana i niegazowana, Coca-cola, Sprite
(każda dodatkowa godzina: 19 zł /h) 

OPEN BAR III  24 zł / os. / 2h
kawa, herbata 
(każda dodatkowa godzina: 8 zł /h)

OPEN BAR
39 zł / os. / 2h

Tinto Temranilo / Blanco Macabeo
(wino serwowane w karafce)

MONTELLIANA PROSECCO

79 zł / 1 L

99 zł / 0,75 L

WINA

WÓDKI

WHISKY / BOURBON



• Podane ceny są cenami bru�o.
• Do rachunku doliczamy 10% serwisu - dotyczy rezerwacji od 10 osób
• Potwierdzeniem rezerwacji jest pisemna akceptacja drogą mailową ze strony Klienta na adres: 

restauracja@szpulka-lodz.pl oraz przedpłata rezerwacji w wysokości 30 % wartości całego zamówienia.
• W przypadku anulacji rezerwacji zastrzegamy sobie prawo do obciążenia kosztami zamówionych 

i niewykorzystanych usług  gastronomicznych.
• Ostateczną liczbę uczestników należy podać na 3 dni przed realizacją zamówienia. 
• W przypadku zmiany liczby osób powyżej 2 - podczas rezerwacji obciążamy 100% kosztów 

za przystawki oraz 50% za pozostałe dania.
• Planując i organizując pracę restauracji ustalamy określone godziny rezerwacji. 
• Jeśli rezerwacja spóźnia się to wydajemy ją wówczas, gdy zrealizujemy planowane rezerwacje. 
• Dbając o jakość serwisu w naszej restauracji, nie dzielimy rachunku, płatność dokonuje jedna osoba lub firma.
• Menu świąteczne przygotowujemy dla grupy powyżej 10 osób.
• Menu świąteczne serwujemy na półmiskach, w przypadku cateringów i dużych eventów sposób serowania 

ustalamy indywidualnie.
• Czas trwania kolacji wigilijnej do 4 h od rozpoczęcia spotkania.
• Prosimy o nie przynoszenie własnych tortów, ciast, a także napojów zarówno alkoholowych 

i niealkoholowych.
• Istnieje możliwość dostarczenia własnego alkoholu, wiąże się to z opłatą korkową, której wartość jest 

ustalana indywidualnie.
• W przypadku zniszczeń lub ponadnormatywnych zabrudzeń, restauracja zastrzega sobie prawo do naliczenia 

kosztów usunięcia zniszczeń i/lub sprzątania.
• Restauracja jest czynna do godziny 23:00 w tygodniu i 24:00 w weekend (pt - sob.), każda następna godzina jest 

płatna dodatkowo 500 zł za każdą kolejną godzinę pracy restauracji.

Jeśli szukasz doskonałego upominku, 
ale nie wiesz,  
co będzie najlepszym pomysłem…
WYBIERZ VOUCHER DO RESTAURACJI 
SZPULKA
Voucher sprawdzi się idealnie 
z okazji świąt, jako elegancki 
upominek dla  współpracowników 
i klientów. 

NIE MASZ POMYSŁU 
NA PREZENT?

INFORMACJE DODATKOWE


