Menu
Komosianka
Apetyt rośnie w miarę jedzenia…

PRZYSTAWKI
Domowy smalec z kiszonym ogórkiem podawany z pieczywem

9 zł

Homemade lard with pickled cucumber served with bread

Sielawki smażone podawane z pieczywem

15 zł

Regional lake fish fried served with bread

SAŁATKI
„Komosianka” (komosa ryżowa, rukola, pomidor, ser feta)

15 zł

Salad with quinoa, arugula, tomato, feta cheese

Sałatka z kurczakiem(sałata lodowa, gruszka, kukurydza, kurczak, sos czosnkowy)16
Salad with chicken (salad, corn, pear, garlic sauce)

zł

ZUPY
Rosół domowy z makaronem

8 zł

Chicken soup with noodles
Żurek z jajkiem i białą kiełbasą
Sour soup with egg and sausage

9 zł

DANIA GŁÓWNE

RYBY(FISH)
Filet z sandacza z sosem holenderskim
podawany z ryżem i warzywami gotowanymi

34 zł

Fillet of Zender with Hollandaise sauce served with rice and boiled vegetables

Filet z okonia podawany z frytkami i duszonym porem z jabłkiem
Perch fillet served with fries and stewed leek with apple

34 zł

Pstrąg z pieca podawany z frytkami i zestawem surówek

35 zł

Trout baked from the oven, served with french fries and salad

MIĘSA(MEAT)
Domowy schabowy podawany z ziemniakami i zestawem surówek
Schnitzel served with potatoes and salads

25 zł

Polędwiczki wieprzowe z sosem pieczarkowym
podawane z puree ziemniaczanym i surówkami

28 zł

Pork tenderloin with champignons sauce served with potatoes and salads

Golonka w glazurze miodowo – piwnej podawana
z ziemniakami opiekanymi i zestawem surówek
Knuckle glazed honey - beer served with roasted potatoes and salad

32 zł

Pierś z kurczaka ze szpinakiem i serem pleśniowym, frytkami
i surówką z marchewki

27 zł

Fried chicken breast served with spinach , chips and carrot salad

Pieczona pierś z kaczki z żurawiną
podawana z kluskami śląskimi i zestawem surówek

32 zł

Roast duck breast with cranberries served with potato dumplings and salad

PIEROGI (DUMPLINGS)
Pierogi ręcznie lepione (z mięsem, ruskie)

7 szt /19 zł

Homemade dumplings (russian-style, with meat)

REGIONALNIE (dostĘpnE w wybrane dni)
Reginally (the availability in some days)
10 zł

Placki ziemniaczane podawane ze śmietaną
Potato pancakes served with sour cream

Domowe kartacze z zasmażką podawane z surówka
(dostępne w weekendy)

20 zł/2 szt

Babka ziemniaczana z okrasą podawana ze śmietaną / Kiszka
ziemniaczana podawana z sosem czosnkowym

15 zł

Potato cake with cream

Placki kamedulskie
Potato pancakes with goulash

18 zł

DANIE DLA DZIECI
Polędwiczki drobiowe w chrupiącej panierce
podawane z frytkami i ketchupem

15 zł

Chicken fillet with crispy batter served with french fries and ketchup

DESER
Domowe ciasto

9 zł

Homemade cake

Naleśniki z domowym dżemem/ z serem
Pancakes with homemade jam/with sweet cheese

12 zł/ 2 szt

Organizujemy przyjęcia okolicznościowe, takie jak komunie,
chrzciny, spotkania rodzinne i firmowe . Jesteśmy otwarci na
Państwa życzenia odnośnie wyboru sali, ustawienia stołów
oraz ułożenia menu.
Każdą ofertę przygotujemy indywidualnie i dostosujemy do
Państwa
najwyższych oczekiwań.
.
Więcej informacji:
e-mail: komosianka@hutta.pl
Tel:502-272-701

