MENU WESELNE
250 zł.
(2018r.)

ZUPA
Rosół z domowym makaronem
Zupa na poprawiny:
porowa z kurczakiem/krem z białych warzyw/żur/kwaśnica
DANIE GŁÓWNE (7 do wyboru) 4,5p/os
Łosoś zapiekany z borowikami i górskim serem
Dorsz islandzki otulony w jajku w julienach warzywnych w śmietanie
Roladka z soli z musem drobiowo-warzywnym na sosie kaparowym
Marynowana szynka z sarny z podgrzybkami duszonymi na śmietanie
Schab po chłopsku
Pierś z gęsi w winnym sosie
Pieczone udko z kaczki w śliwkowym sosie
Zraz wołowy po staropolsku
Kotlet de volaille
Grillowana pierś nadziewana szpinakiem i serem
Kotlet mazurski
Filet z kurczaka zapiekany z mozzarellą
Peklowana polędwiczka wieprzowa nadziewana serem pleśniowym
Zraziki z polędwiczki wieprzowej faszerowane kurkami w sosie własnym
Roladka z polędwiczki z boczkiem wędzonym
Rumiany kotlet schabowy z pieczarką na maśle
Schab po hawajsku z ananasem i serem
Kotlet Vicciani w sosie wiśniowym z rodzynkami
DODATKI (6 do wyboru)
Ziemniaki/frytki/talarki/kulki ziemniaczane/kluski śląskie/ryż/bukiet surówek/mizeria/marchew z
groszkiem/kalafior z bułką tartą/buraczki zasmażane/kapusta zasmażana biała/kapusta zasmażana czerwona
ZAKĄSKI ZIMNE (9 do wyboru) 4p/os.
Łosoś po kapitańsku
Sandacz w salsie słodko-kwaśniej
Rolada z karpia po żydowsku

Lakierowana krewetka królewska na postumencie z sandacza
Roladka z soli z suszonym pomidorem otulona boczkiem
Różyczki z łososia a’la almette
Pstrąg w galarecie
Śledź po staropolsku
Śledź piracki
Śledź po japońsku
Rolada z boczku po prowansalsku
Schab z górskim serem
Rolada z polędwiczki ze staropolskim farszem w galarecie
Kurczak faszerowany
Rolada z kaczki z suszonymi owocami
Rolada ze schabu z borowikami
Peklowany schab pieczony szpikowany morelą
Galantyna z kurczaka
Pieczeń z karkówki nadziewana śliwką
Szyneczka Almette w galarecie
Klopsiki drobiowe na sosie węgierskim
Tatar z polędwicy wołowej
Ryba w sosie pomidorowo-warzywnym
Mini tortilla z grillowanym kurczakiem
Deska wiejskich przysmaków
Galaretka drobiowa
Łosoś wędzony w naleśniku ze szpinakiem
SAŁATKI (4 do wyboru) 4p/os
Sałatka brokułowa
Wiosenna sałatka z owocami morza
Sałatka z grillowanym łososiem i buraczkami
Sałatka z grillowanym kurczakiem
Tortellini z szynką i fetą
Caprese
Sałatka francuska z serem Dor-blue
Sałatka meksykańska
Sałatka grecka

CIEPŁE PRZEKĄSKI
(2 do wyboru)

Łosoś w sosie carbonara z makaronem i brokułami
Pstrąg z rusztu z migdałami i puree ziemniaczanym
Sznycel wołowy z papryką, cebulą i serem z pieczonym ziemniakiem w mundurku
Wołowina w sosie z zielonego pieprzu z kluskami śląskimi
Filet drobiowy w panierce o smaku sezamu z warzywami na białym ryżu
Drób po bawarsku z ziemniakami opiekanymi ziołami
Szaszłyk drobiowo - wieprzowy na pikantnym czerwonym ryżu
Kotlet Cordon blue w złocistej panierce z rosti cebulowy,
Zawijak drobiowy z borowikami, boczkiem i serem z talarkami
Polędwiczka po myśliwsku z kulkami ziemniaczanymi
Pieczeń ze schabu w sosie leśnym z kluskami śląskimi
(2 do wyboru)

Sandacz w sosie warzywno–borowikowym
Dorsz islandzki w sosie porowym
Kaczka faszerowana z kapustą modra
Polędwiczka wieprzowa nadziewana kurkami z sosem warzywnym
Zawijak drobiowy z sosem serowo-brokułowym
Panierowane udko z kurczaka na białym sosie z warzywami
Golonka duszona w piwie z kapustą zasmażaną
(1 do wyboru)

Strogonow
Flaki wołowe
Gulaszowa
Sycczuańska
Żurek staropolski z białą kiełbasą i jajkiem
Zupa estragonowa z kawałkami wołowiny
Barszcz z pasztecikiem (pozycja stała)
DODATKOWO
Bufet kawowo-herbaciany
Woda niegazowana z cytryną
Napoje gazowane (Coca-Cola, Fanta, Sprite)
Soki (jabłkowy i pomarańczowy)
Ciasto na wesele (2p/os.) i poprawiny (1p./os.)
Kosz owoców

