DANIA NA WYNOS
PRZEKĄSKI
Półmisek roladek mięsnych:
Roladki z polędwicy wieprzowej z delikatnym pieprzem różowym
Roladki z kurczaka z morelą
Roladki z kurczaka ze szpinakiem i suszonymi pomidorami
Półmisek (16 pl.) dla 6-8 osób 40,00 zł

Półmisek ruloników mix:
Ruloniki z szynki konserwowej z serkiem i warzywami
Ruloniki ze schabu pieczonego z pomidorami suszonymi
Śliwka w boczku z sosem miodowo-musztardowym
Półmisek (16 szt.) dla 4-6 osób 40,00 zł

Kaczka faszerowana z dekoracją
Półmisek dla 15 osób 120,00 zł

Tatar wołowy z tradycyjnymi dodatkami
Półmisek (10 szt.) dla 6-8 osób 50,00 zł

Carpaccio wołowe z oliwkami, kaparami i parmezanem podane na rukoli
Półmisek dla 4-6 osób 40,00 zł

Pasztet staropolski z sosem tatarskim i konfiturą z czerwonej cebuli
Półmisek (10 szt.) dla 6-8 osób 30,00 zł

Półmisek rozmaitości:
Ruloniki z szynki parmeńskiej z pomidorami suszonymi, rukolą i warzywami
Kruche babeczki z wędzonym łososiem
Salami z serkiem i słodkim pieprzem czerwonym
Pomidorek cherry z mozzarellą i świeżą bazylią
Papryczki faszerowane serem
Półmisek (25 szt.) dla 6-8 osób 50,00 zł

Łosoś marynowany w koprze i cytrusach podany z sosem francuskim
Półmisek*2 (20 szt.) dla 10 osób 100,00 zł

Śledź w oliwie z cebulką
Półmisek dla 4-6 osób 20,00 zł

SAŁATKI
Półmisek dla 4-6 osób 30,00 zł

Sałatka wiosenna z jajkami przepiórczymi, mini mozzarellą,
kiełkami rzodkiewki i sosem winegret
Sałatka z pieczonymi burakami i gruszką, granatem, regionalnym serem
wędzonym i dresingiem balsamicznym
Sałatka grecka z serem feta, oliwkami i sosem winegret
Sałatka brokułowa z fetą, płatkami migdałowymi
i sosem jogurtowo-czosnkowym
SAŁATKI z dodatkiem mięsa
Półmisek dla 4-6 osób 35,00 zł

Sałatka z grillowanym kurczakiem, pestkami słonecznika
i sosem miodowo-musztardowym
Sałatka z polędwiczką, ogórkiem konserwowym, czerwoną cebulką
i sosem winegret
DANIA CIEPŁE
Grillowany filet z kurczaka pod pierzynką porowo-serową 1 szt. 13,00 zł
Eskalopek drobiowy z serem 1 szt. 13,00 zł
Polędwiczka nadziewana borowikami, sos borowikowy 1 szt. 22,00 zł

DODATKI
1 porcja (150g) 6,00 zł

Kluseczki półfrancuskie
Kopytka
Ziemniaki opiekane z rozmarynem
Surówka z białej kapusty
Surówka z czerwonej kapusty
Surówka z marchwi z ananasem

ZUPY
1 porcja 300 ml

Barszcz czerwony czysty 5,00 zł
Krem pomidorowy z fetą i pesto 10,00 zł
Zupa gulaszowa z wołowiną, papryką i kluseczkami własnego wyrobu 15,00 zł

CIASTA
Sernik /Szarlotka
32 zł /kg
Blacha o wielkości 25*40cm 100 zł
½ blachy 50 zł / ¼ blachy 25 zł

Tort śmietankowo- truskawkowy
45 zł /kg
20 porcji ( ok 2,8 kg ) ok.130 zł
30 porcji ( ok 4 kg ) ok.180 zł

Tort czekoladowy z wiśniami
55 zł/kg
20 porcji ( ok 2,8 kg ) ok.150 zł
30 porcji ( ok 4 kg ) ok. 220 zł

Babeczka kajmakowa z wiórkami czekoladowymi 1 szt. 3,00 zł
Babeczka wiśniowa z płatkami migdałowymi 1 szt. 3,00 zł

