PROPOZYCJA II / 199 PLN za osobę
Przystawka:
Lekko glazurowany pasztet z marynowanej kaczki z konfiturą żurawinowa i aromatyzowaną
gruszką oraz sałatami (50g/ 25g/ 30g)
Zupa:
Tradycyjny domowy rosół z makaronem i kawałkami mięsa oraz świeżą pietruszką
(180g/30g/20g)
Obiad:
Pieczone udko kurczaka z małą kostką nadziewane podgrzybkiem (120g)
Kotleciki schabowe panierowane z pieczarkami po wiedeńsku (100g/ 20g)
Zrazy zawijane po staropolsku z marynowanym ogórkiem oraz bekonem (100g)
Karkówka wolno pieczona podana z sosem z śliwek oraz miodu (100g/40g)
Filet z pstrąga smażony na maśle migdałowym (80g/40g)
Sosy:
Sos pieczeniowy (zrazowy) (50g)
Sos cytrynowo – koperkowy (50g)
Ziemniaki z koperkiem (100g)
Chrupiące talarki z ziemniaków lub Ćwiartki ziemniaków opiekane (50g)
Kasza gryczana prażona z majerankiem (50g)
Sałatka z buraczków z chrzanem (60g)
Kapusta czerwona duszona jabłkiem (60g)
Sałatka ze świeżych ogórków (mizeria) (50g)
Surówka z jabłek i marchwi i nutą wanilii(50g)
Surówka z kapusty z cytryną i koperkiem (50g)
Deser:
Ciasto czekoladowo-wiśniowe podane na musie mango i mięty oraz sorbetem gruszkowym i
chrupiącym pudrze z ciasteczek. 100g/40g/60g/20g
Bufet zimny:
Pieczeń z karkówki nadziewana śliwkami podana z złocistą cebulką (50g)
Tatar z wołowiny z ogóreczkiem i cebulką (50g) +(wędzona szprotka) opcjonalnie (20g)
Galaretki z pieczonym kurczakiem oraz plastrami cytryn (40g)
Tatarki z łososia wędzonego z piklowanym ogórkiem oraz czerwona cebulką (30g)
Roladki z pieczonego pstrąga z musem chrzanowym i kaparami (40g)
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Półmisek wędlin i pieczeni staropolskich z marynatami
(pieczona karkówka, pieczona szynka, szynki regionalne, kabanosy) (30g/30g/20g/15g)
Pieczone plastry kaczki z sosem żurawinowym i rukolą (20g)
Mini roladki z sałatką jarzynową oraz szynką 50g
Sałatki:
Sałatka z grillowaną piersią kurczaka, z marynowaną papryką , kukurydzą oraz sosem
koktajlowym (50g)
Sałatka z greckim serem świeżymi sałatami oraz sosem szczypiorkowym (50g)
W stół serwujemy również:
Marynowane klopsiki w occie (50g)
Drobne śledziki 2 rodzaje (40g)
Słodki Bufet:
Kosze drobnych owoców sezonowych lub platery owoców filetowanych (150g lub 100g)
Dania po północy:
Barszcz czerwony z pasztecikiem (180g/60g)
Beef Stroganoff z wołowiny oraz lanymi kluseczkami (200g)
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