NIEDZIELNY
BRUNCH
PAŹDZIERNIK
SAŁATKI

Wybór zielonych sałat, warzyw i dodatków
oraz sosów i oliw smakowych
Sałatka z półgęska, dyni, rukoli i żurawiny
Sałatka z kiełbasą jałowcową,
pieczonymi ziemniakami i marynowanymi kurkami
Mix sałat z wędzonym pstrągiem,
pomidorkami cherry i dipem jogurtowym
Sałatka z grillowanymi warzywami,
marynowanymi grzybami i oliwą rozmarynową

PRZEKĄSKI ZIMNE

Wybór mięs i wędlin z dziczyzny
Comber z dzika
marynowany w owocach jałowca z sosem jeżynowym
Pasztet z dziczyzny z konfiturą z borówki brusznicy
Royal borowikowy aromatyzowany świeżym tymiankiem
Wybór ryb wędzonych
Dodatki, marynaty, sosy
Wybór pieczywa i bułek
ZUPY

Zalewajka z kiełbasą jałowcową
Krem borowikowy
DANIA GŁÓWNE

Gulasz z dziczyzny z trawą żubrową i czosnkiem niedźwiedzim
Zrazy z dzika w sosie rozmarynowo-jałowcowym
Filet z pstrąga z sosem kurkowym
Bigos myśliwski z wędzonymi śliwkami
Perliczka w sosie jarzębinowym
Warzywa jesienne z masłem ziołowym
Kluski śląskie z prażoną cebulką i chrustem z pora
Pieczone ziemniaki z ziołami
BUFET DZIECIĘCY

Zupa pomidorowa z makaronem
Spaghetti z sosem bolońskim
Fileciki z kurczaka
Marchewka w miodowej glazurze
Naleśniki z serem i sosem truskawkowym
Frytki lub łódeczki ziemniaczane

NIEDZIELNY
BRUNCH
PAŹDZIERNIK

STACJA LIVE PASTA & LIVE COOKING

Wybór makaronów:
Makaron farfalle, penne, spaghetti lub ryżowy
Dodatki: warzywa, mięsa: wołowina, drób,
Sos na bazie śmietany, sos na bazie pomidorów, pesto
Mini steki z polędwicy wołowej,
marynowane w rozmarynie i czosnku
Kotleciki jagnięce marynowane w tymianku
Krewetki z chili, imbirem i kolendrą
Ośmiornica w pomarańczach
Łosoś w pieprzu cytrynowym

STACJA SUSHI

Sushi, pierożki Hacao
BUFET DESEROWY

Śliwkowe ciasto z kruszonką
Ciasto czekoladowe z nadzieniem jarzębinowym
Tarta jabłkowa z cynamonem
Galaretka z owoców leśnych z gotowaną gruszką i bitą śmietaną
Mus jagodowy z bezą
Comber z likierem jeżynowym
Dyniowy krem z trzcinowym karmelem
Sałatka owocowa
Lody z dodatkami
OPEN BAR NA NAPOJE I ALKOHOLE

Woda mineralna gazowana i niegazowana
Napoje gazowane (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley)
Soki owocowe
Napoje gorące: kawa i herbata
Wino musujące
Wino domowe białe i czerwone
Piwo Żywiec

Cena 175 PLN od osoby
podana cena zawiera VAT

Dzieci w wieku 5-12 lat obowiązuje zniżka 50% od ceny podstawowej.
Dzieci w wieku do 4 lat uczestniczą w przyjęciu bezpłatnie.

