PRZYJĘCIE W DOMU

PRZEKĄSKI
Półmisek śliwek w boczku z sosem miodowym
Półmisek(16 szt.) 40 zł

Boczniaki panierowane podane na grzankach z oliwą truflową
Półmisek dla 6-8 osób 40 zł

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 45,00 zł

Kaczka faszerowana z dekoracją
Półmisek dla 15 osób 140,00 zł

Tatar wołowy z tradycyjnymi dodatkami
Półmisek (10 szt.) dla 6-8 osób 60,00 zł

Pasztet staropolski z sosem tatarskim i konfiturą z czerwonej cebuli
Półmisek (10 szt.) dla 6-8 osób 40,00 zł

Łosoś marynowany w koprze i cytrusach podany z sosem francuskim
Półmisek*2 (20 szt.) dla 10 osób 140,00 zł

Śledź w oliwie z cebulką
Półmisek dla 4-6 osób 30,00 zł

SAŁATKI
Półmisek dla 4-6 osób 35,00 zł

Zielona sałata z burakiem, karmelizowanymi orzechami włoskimi,
fetą i pieczonym jabłkiem
Sałatka grecka z serem feta, oliwkami i sosem winegret

SAŁATKI z dodatkiem mięsa
Półmisek dla 4-6 osób 40,00 zł

Sałatka z grillowanym kurczakiem, pestkami słonecznika
i sosem miodowo-musztardowym
Sałatka z polędwiczką, ogórkiem konserwowym, czerwoną cebulką
i sosem winegret
Sałatka z łososiem, pomarańczą i kaparami z dressingiem cytrusowym

Focaccia z rozmarynem - dodatek do sałatek
1 szt..( krojona na 8 części )12,00 zł

DANIA CIEPŁE
Schab po cygańsku ( zapiekany z mozzarellą i pieczarkami) 1 szt.

13,00 zł

Filet z kurczaka w szynce parmeńskiej z pomid. susz. i mozzarellą 1 szt.
Polędwiczka wieprzowa

15,00 zł

1 szt. 20,00 zł

polędwiczka przygotowana metodą sous-vide, podawana z sosem borowikowym

Polędwiczka nadziewana borowikami, sos borowikowy 1 szt.

25,00 zł

(minimalne zamówienie 10 porcji )

Łosoś pieczony podany na tagliatelle warzywnym
Nugetsy

1 szt. 22,00 zł

4 szt. 10,00 zł

DODATKI
1 porcja (200g) 6,00 zł

Kluseczki półfrancuskie
Ziemniaki opiekane z rozmarynem
Kaszotto z boczniakami
Surówka z białej kapusty
Surówka z marchwi z ananasem
Kapusta zasmażana
ZUPY
1 porcja 300 ml

Barszcz czerwony czysty 6,00 zł
Krem pomidorowy z fetą 12,00 zł
Zupa gulaszowa z wołowiną, papryką i kluseczkami własnego wyrobu 20,00 zł
(minimalne zamówienie 15 porcji )

