MENU WESELNE
205 zł.
(2020r.)

ZUPA
Rosół z domowym makaronem
Zupa na poprawiny:
Porowa z kurczakiem/krem z białych warzyw/żur/kwaśnica
DANIE GŁÓWNE (6 do wyboru) 4p/os
Zraz wołowy po staropolsku
Udko faszerowane szpinakiem i pieczarkami
Kotlet de volaille
Kieszeń drobiowa z pieczarkami
Złocisty drób w miodzie
Rumiany kotlet schabowy
Kotlet Vicciani
Pieczeń z karkówki w sosie leśnym
Kotlet kijowski z kapustą i grzybami
Stek wieprzowy zapiekany z cebulką, papryką i serem
Ryba w cieście naleśnikowym w sosie porowym
Roladka z soli z musem drobiowo-warzywnym na sosie kaparowym
DODATKI (5 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
Pstrąg w galarecie
Rolada z karpia po żydowsku
Śledź po japońsku

Śledź po staropolsku
Śledź w śmietanie
Śledź piracki
Ryba po grecku
Ryba po węgiersku
Galantyna z kurczaka
Chałwa drobiowa
Peklowany schab szpikowany morelą
Rolada z polędwiczki ze staropolskim farszem w galarecie
Pieczeń z karkówki nadziewana śliwką
Rolada z boczku po prowansalsku
Pasztet staropolski z żurawiną i chrzanem
Pieczeń rzymska
Tatar wołowy
Deska wiejskich przysmaków
Mini tortilla z grillowanym kurczakiem
Pieczone kotleciki w zalewie pomidorowej
Rożek szynki z jajkiem
Szynka ze szparagami w galarecie
Galaretka drobiowa
Jajko faszerowane zakończone ikrą rybną
Łosoś wędzony w naleśniku ze szpinakiem
SAŁATKI (3 do wyboru) 4p/os.
Sałatka śledziowa
Sałatka z tuńczyka na ryżu
Sałatka jarzynowa
Sałatka meksykańska
Sałatka z grillowanym kurczakiem
Sałatka grecka
Sałatka z kurczakiem i ananasem

CIEPŁE PRZEKĄSKI
(2 do wyboru)

Ryba w chińskiej potrawce na białym ryżu
Wołowina w sosie własnym z kluskami śląskimi
Roladka drobiowa z suszonym pomidorem otulona bekonem z puree ziemniaczanym
Szaszłyk drobiowy na pikantnym czerwonym ryżu
Polędwiczka nadziewana pieczarkami w sosie serowo-brokułowym z kulkami ziemniaczanymi
Pieczeń z karkówki w sosie morelowym z ziemniaczkami z grilla
(1 do wyboru)

Zawijak drobiowy szpikowany mozarellą z pieczarkami w śmietanie
Roladka z kurczaka w potrawce warzywnej z pomidorami
Golonka duszona w piwie z kapusta zasmażaną
Żeberko w kapuście
(1 do wyboru)

Flaki wołowe
Żurek staropolski z białą kiełbasą i jajkiem
Zupa cygańska
Syczuańska
Barszcz z pasztecikiem (pozycja stała)
DODATKOWO
Bufet kawowo-herbaciany
Woda niegazowana z cytryną

