PROPOZYCJA MENU OD 220 zł/os.
Zupa
(do wyboru 1 zupa)
Tradycyjny rosół z makaronem
Zupa pomidorowa z makaronem
Zupa cebulowa
Krem drobiowy
Krem brokułowy z płatkami migdałowymi

Danie gorące / Główne danie
(3 porcje/osobę do wyboru 7 rodzajów )
Pieczeń ze schabu faszerowana śliwką
Sakiewki z polędwicy z grzybami
Tradycyjny schab panierowany
Schab z pieczarkami
Schab z ananasem
Polędwica przeplatana boczkiem w sosie grzybowym
Boeuf strogonov
Zrazy wieprzowe
Zrazy wołowe
Udko z kaczki
Kotlet schabowy peklowany z kością
Kotlet wieprzowy z cebulką
Medalion wieprzowy z sosem
Pieczeń z karkówki z szarym sosem
Filet z indyka w migdałach
Grillowana pierś z kurczaka
Cordon Blue z kurczaka z szynką i serem
Roladki z kurczaka faszerowane szpinakiem i serem fetą
De Volaille z masłem
Roladki z kurczaka z pieczarkami
Pulpeciki w sosie pomidorowym
Gołąbki staropolskie
Sandacz w panierce
Filet z dorsza
Dorsz ze szpinakiem w sosie ziołowym

Dodatki
(do wyboru 3 rodzaje/2 porcji na osobę)
ziemniaki z koperkiem, kluski śląskie, ryż, frytki, ziemniaki pieczone, kluski gnocchi

Surówki
Zestaw surówek (3 rodzaje), Bukiet jarzyn: brokuły, kalafior, marchewka
Dodatki warzywne – (do wyboru 1 rodzaj)
Kapusta zasmażana, Marchewka z groszkiem, Buraczki

Bufet Deserowy
Ciasto 150 g/os., Owoce 100g/os.
Desery (Creme brulee, panna cotta)
Kawa i Herbata

Zimne zakąski
(7 porcji/osobę do wyboru 7 rodzajów)
Aksamitna rolada z kurczaka
Pieczona polędwica
Schab finezja
Indyk ze szpinakiem
Karkówka peklowana z ziołami
Łopatka szpikowana czosnkiem
Schab z borowikami
Pieczeń po włosku
Tymbaliki drobiowe
Tymbaliki wieprzowe
Polędwica z musem drobiowym
Roladka z serem i szynką
Dukaty drobiowe z żurawiną
Pawie oczko
Tatar wołowy
Terina brokułowa
Rolada z indyka z marchewką
Galaretka z ryb szlachetnych
Śledź Mościckiego w jarzynach
Śledzie w oleju z ogórkiem
Ryba po grecku
Sałatka grecka
Sałatka nicejska,
Sałatka gyros
Sałatka carmen
Sałatka ziemniaczana,
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Sałatka brokułowo -kalafiorowa z szynką
Sałatka z kaszą bulgur z buraczkami
Sałatka śledziowa z ananasem
Sałatka ryżowa z tuńczykiem
Pieczywo – masło

Na gorąco po północy około godziny: 1.00-1.30
Zupa (dla wszystkich)
Flaczki/Barszczyk z pasztecikiem

Ciepłe danie:
(3 rodzaje do wyboru/ 2 porcje na osobę)
Golonka po staropolsku
Żeberka
Kiełbasa tradycyjna i biała
Udko z kurczaka faszerowane
Szaszłyk wieprzowy
Szaszłyk drobiowy
Stek z udek w sosie meksykańskim

Dodatki (1 porcja na osobę)
Bigos / Kapusta zasmażana
Ketchup, musztarda, chrzan, pieczywo

Nad ranem około godziny 3.00
(do wyboru jedna zupa)
Żurek /Gulaszowa

Pieczywo

Dodatkowo proponujemy atrakcje kulinarne:
Pieczony prosiak / dzik 950 zł/szt.
Udziec wieprzowy 550 zł/szt.
Marynowany w przyprawach, podany na kaszy z sosem chrzanowym
Indyk faszerowany 550 zł/szt.
Marynowany w przyprawach, pieczone w piecu

