Zestaw I

Zestaw II

Zestaw III

155zł

170zł

190zł

DANIA GORĄCE:

DANIA GORĄCE:

DANIA GORĄCE:

Rosół z kluseczkami i warzywami julienne lub
Krem z pieczonej papryki i pomidora lub
Brokułowa z kurczakiem

Rosół domowy z makaronem lub
Krem z pomidorów z oliwą ziołową

Rosół domowy z kluseczkami i warzywami
julienne lub krem z kalafiora

Pieczony udziec z indyka na ciemnym sosie
z młodymi ziemniakami i marchewką
glazurowaną

Pieczone polędwiczki na sosie pieprzowo karmelowym z gratinem ziemniaczanym z
brokułem oraz glazurowaną marchewką

Pieczona kaczka podana na babce ziemniaczanej
z jabłkiem w majeranku

ZIMNE PRZEKĄSKI:

ZIMNE PRZEKĄSKI:

ZIMNE PRZEKĄSKI:

Terrina ze szczupaka
Śledź w dijon
Roladka ze schabu z musem chrzanowym
Pasztet staropolski z sosem żurawinowym
Jajka faszerowane w dwóch smakach
Półmiski mięs pieczonych i wędzonych
(polędwica, szynka, kiełbasa własnego wyrobu,
karczek w ziołach)
Carpaccio z buraka z serem korycińskim
Sałaty z kurczakiem i owocami
Ogórek małosolny, pomidory
Sos tatarski
Sos żurawinowy
Soki, woda mineralna z cytryną
Ciasto różne – 100g/os
Kawa, herbata

Galantyna z pstrąga z musem szpinakowym
Śledź pod pierzynką gruszkową
Schab w pikantnej panierce
z twarożkiem chrzanowym
Tatar wołowy z marynatami
Pasztet wiejski ze śliwką
Półmiski mięs pieczonych i wędzonych
(schab, szynka, kiełbasa własnego wyrobu,
karczek w ziołach)
Jaja faszerowane
Sałaty z gruszką, serami pleśniowymi i
orzechami włoskimi
Sałatka bałkańska z marynowanym selerem
Ogórek małosolny, pomidory
Soki, woda mineralna z cytryną
Ciasto różne – 100g/os
Owoce filetowane
Kawa, herbata

Menu dla dzieci:
Rosół z makaronem
Filet z kurczaka w jajku lub nugetsy
Frytki
Mizeria

Galantyna z pstrąga
Śledź w dwóch smakach
Parfait z piersi kurczaka z orzechami
Tatar wołowy z marynatami
Pieczone polędwiczki szprycowane
musem z gorgonzoli
Pasztet w cieście francuskim
Półmiski mięs pieczonych i wędzonych
(polędwica, szynka, kiełbasa wędzona, karczek w
ziołach)
Sałaty z kurczakiem i mini mozzarellą
Sałatka caprese z serem korycińskim
Ogórek małosolny i pomidory
Wybór sosów: tatarski i chrzanowy
Soki, woda mineralna z cytryną
Napoje gazowane: pepsi, 7up, mirinda, woda gaz.
Ciasto różne - 100g/os, blok czekoladowy,
babeczki z kajmakiem
Deserki: tiramisu z gruszką, słony karmel z
kruszonką i owocami leśnymi, owoce w galaretce
Owoce filetowane
Kawa z ekspresu, wybór herbat

