KAZIMIR
CHRISTMAS MENU
Przekąska/ Appetizer
Rillettes z kaczki na chrupiącej grzance

Duck rillettes on crispy tost

Przystawka/ Starter
Tatar z pstrąga z kaparami i oliwą koperkową

Trout tatar with capers and dill oil
Krewetki w winno-maślanym sosie

Pawns, wine & butter sauce
Carpaccio z pieczonego buraka z kozim serem i
miodowo-musztardowym sosem vinaigrette

Baked beetroot carpaccio with goat cheese and
honey-mustard vinaigrette

Zupa / Soup
Zupa borowikowa z profiterolkami

Mushroom soup with profiteroles
Staropolski żurek na wędzonce z białą
kiełbasą i jajkiem w czarce chlebowej

Old Polish sour rye soup with white sausage
and egg in a bread bowl
Krem z białych szparagów z wędzonym pstrągiem

White asparagus cream soup with smoked
trout

Danie Główne/ Main Course
Panierowany filet z dorsza z puree
ziemniaczanym i sałatką

Breaded cod fillet with mashed potatoes
and salad
Grillowany filet z kurczaka w ziołach, z
gratinem ziemniaczanym, sałatką i sosem z
czarnego bzu

Grilled chicken fillet with herbs, potato
gratin, salad and elderberry sauce
Polędwiczka wieprzowa na puree marchewkowy z
sosem truskawkowym i zielonym pieprzem

Pork tenderloin, carrot puree and
strawberry & green pepper sauce
Domowe pierogi
(z mięsem, z kapustą i grzybami)

Homemade dumplings
(with cabbage and mushrooms, with meat )
Złociste żeberka w korzennej marynacie
z sosem BBQ, opiekane na ogniu ziemniaki,
sałatka

Golden ribs in a spicy marinade
with BBQ sauce, baked potatoes and salad

Deser/Dessert

Świąteczny bufet bez limitu
Christmas bufet no limit
Smażone pierogi

Fried homemade dumplings
Świąteczne przekąski

Christmas tapas, snacks
Świąteczne ciasta i desery

Christmas cakes and desserts
Tradycyjny kompot z suszu

Fondant czekoladowy z musem truskawowym

Traditional dried fruits compote

Chocolate fondant with strawberry
mousse

Napoje / Drinks

Domowa Szarlotka na gorąco z lodami

Grzane wino

Homemade hot apple pie with ice cream

Mulled wine

Deser bezowo-lodowy z sosem
malinowym i korzenną kruszonką

Kieliszek wina białego,
czerwonego lub prosecco,

Meringue-ice dessert with raspberry sauce
and spicy crumble

KAZIMIR Restaurant & Bar
Rezerwacje / Reservations
mail: info@kazimirrestaurant.pl
kom. +48 510 802 268

Glass of wine (red or white)
or prosecco
Świąteczna lemoniada
Christmas lemonade

Cena / Price
349 PLN

