Menu Bobrowa Dolina
Przekąski

Sałaty

Deska chłopska 200g/150g
mięsa wędzone własnego wyrobu, sery, pieczywo

40 zł

Tatar po podlasku 100g/100g
marynowane grzyby, cebulka, jajko przepiórcze,
kiszony ogórek, pieczywo

24 zł

Śledź 100g/50g
salsa z czerwonej cebuli, szczypiorek, grzanki

12 zł

Smalec 100g/100g
ze śliwkami i jabłkami, ogórki kiszone, pieczywo

10 zł

Z grillowanym kozim serem 400g
rukola, młody szpinak, marynowana dynia,
karmelizowane orzechy włoskie,
sos balsamiczno-malinowy, grzanki

25 zł

Z grillowanym kurczakiem 400g
sałaty, suszone pomidory, czerwona cebula,
parmezan, sos Cezar, grzanki

20 zł

Zupy
Pielmieni w rosole 5szt/ 300ml

16 zł

Żurek 300 ml
z białą kiełbasą i pajdą chleba ze smalcem

14 zł

Rybna 300 ml
z łososiem i krewetkami

16 zł

Flaki wołowe, pieczywo 300 ml

15 zł

Dania regionalne i dziczyzna
Karczek sarni, sos demi-glace z zielonym pieprzem, gnocchi z grzybowym pudrem, soczewica 150g/100g/100g 40 zł
Pierogi 100% dziczyzny, konfitura z czerwonej cebuli 8 sztuk/ 50g

28 zł

Pierogi z pstrągiem i wędzonką, sałatka z kiszonego ogórka, kolendra 8 sztuk/ 50g

22 zł

Placek podlaski, grzyby leśne w śmietanie 300g/100g

24 zł

Babka ziemniaczana z kwaśną śmietaną 300g/ 50g

15 zł

Dania gorące
Policzki wołowe, babka ziemniaczana, buraczki 150g/ 150g/ 150g

30 zł

Golonka w piwie i miodzie, purée chrzanowe, zasmażana kapusta, musztarda 600g/150g/150g

37 zł

Karkówka z rusztu, frytowane ziemniaki w mundurkach, warzywa z patelni 150g/ 150g/ 100g

27 zł

Kotlet schabowy, ziemniaki purée, zasmażana kapusta 150g/ 150g/ 150g

26 zł

Filet z kurczaka, chips z boczku, sos szpinakowy, ryż szafranowy, grillowane pomidorki 150g/100g/100g

26 zł

Okoń morski, purée cytrynowe, glazurowana marchewka z miodem i sezamem 150g/ 150g/ 150g

36 zł

Dla Milusińskich
Rosół z makaronem 300g/10g

Desery
8 zł

Filet z kurczaka w jajku, frytki, mizeria
150g/ 100g/ 15g

15 zł

Naleśniki z serem i cukrem pudrem

12 zł

(2 sztuki)

Sernik domowy 200g

15 zł

Lody na sękaczu 3 gałki/ 75g

12 zł

