PROPOZYCJA IV / 240 PLN za osobę
Przystawka:
Pierś z kaczki marynowana w owocach podana z konfiturą żurawinową, pieczonym w miodzie
jabłkiem oraz chrupiącymi sałatami. (70g/40g/30g/20g)
Zupa:
Rosół domowy z kawałkami mięsa i makaronowym ravioli z kurczakiem i pietruszką (200g)
Obiad:
Filet z karmazyna smażony na maśle cytrynowym podany z szpinakiem w lekkim sosie
(80g/40g)
Schab marynowany nadziewany kurkami w szarym sosie (100g/20g)
Soczysta pieczeń z szynki podana na pieczonej kapuście z majerankiem ( 90g/30g)
Kotleciki z drobiu podane z śliwkami duszonymi w boczku (70g/30g)
Chrupiący devolay z masłem i koperkiem (100g)
Sosy:
Sos pieczeniowy (50ml)
Sos cytrynowy (50ml)
Dodatki :
Ziemniaki gotowane z koperkiem (100g)
Chrupiące krokiety ziemniaczane (80g)
Kapusta zasmażana z cebulka i bekonem 50g
Zielona fasolka szparagowa z bułka tartą (60g)
Surówka z białej kapusty z koperkiem oraz sokiem z cytryny (50g)
Ogórki świeże w śmietanie ( mizeria) (60g)
Surówka z pora z rodzynkami oraz tartym jabłkiem ( 50g)
Deser:
Mus z białej czekolady podany z sosem malinowym, chrupiącym ciastkiem, świeżymi
owocami oraz pudrem wiśniowym (100g/40/30g/40g/10g)
Bufet zimny:
Łosoś wędzony marynowany w białym winie, chrzanie z limonką (50g)
Roladki z szynki nadziewanej jajkiem podane na sosie tatarskim (50g/20g)
Kuleczki z tatara wołowego podane na cebulce oraz ogórku marynowanym (40g/10g/10g)
Mus z pstrąga z marynowanym grzybkiem oraz koprem (50g/20g)
Plastry karkówki pieczonej w czerwonym winie i wędzonych śliwkach (40g)
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Schab pieczony podany z musem z musztardy angielskiej (40g/20g)
Pasztet z szynki marynowanej pieczony w cieście (40g)
Deska Pieczeni staropolskich (szynka, rostbef w winie, karkówka) (30g/30g/30g)
Śledziki w trzech odsłonach (30g/30g/30g)
Bufet sałatkowy
Sałatka z makaronu far fale z prażonymi pestkami dyni, marynowanym tuńczykiem oraz
kukurydzą (60g)
Sałatka caprese z mozarellą oraz świeżymi pomidorami, orzechową rukolą i sosem Pesto
(60g)
Sałatka z pieczonych ziemniaków, marynowaną szynką oraz sosem ziołowym (60g)
Bufet słodki
Kosze drobnych owoców lub platery owoców filetowanych 150g/ 100g
Dania po północy:
Ślimaczki z białej kiełbasy z cielęciną, grillowane podane z sosem chrzanowym 120g/
Aromatyczna zupa cebulowa z nuta tymianku oraz serowymi grzankami (180g)
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