WIELKANOCNE DANIA NA WYNOS
Zupy:
*Jarski barszcz czerwony.................................................................................................22 zł/1l
*Żurek wielkanocny na białej kiełbasie z chrzanem i jajkiem-.......................................38 zł/1l
*Zupa rybna (sandacz/dorsz/łosoś)-............................................................................... 42 zł/ 1l
*Zupa krem z białych warzyw z chrustem z boczku- ….................................................36 zł/1l
Przystawki zimne:
*Tatar z łososia z cebulką musztardą francuską-........................................................22 zł/120 g
*Pstrąg w zalewie octowej z warzywami-...........................................................42 zł/ słoik 0,9l
*Pstrąg faszerowany- …....................................................................................... 90 zł/ 1 sztuka
*Ryba po japońsku słodko- kwaśna-............................................................................ 60 zł/1 kg
*Kotleciki rybne w occie............................................................................35 zł( 10 szt. słoik 1l)
*Kolorowa Terrina z kurczaka z sosem tatarskim- …...............................................25 zł/0,5 kg
*Jaja faszerowane z szynką, pieczarką, serem i pietruszką...............................................3 zł/szt.
*Jaja faszerowane z pieczarkami i natką pietruszki- …...................................................3 zł/ szt.
*Jaja faszerowane ze szpinakiem i chrzanem- ….............................................................3 zł/szt.
*Jaja faszerowane łososiem wędzonym, koprem, rzodkiewką
i serem…..............................................................................................................................4 zł/szt.
*Sałatka jarzynowa- ….....................................................................................................35 zł/kg

*Sałatka Wielkanocna z jajkiem,bazą kolorowych sałat, świeżymi warzywami i sosem..22 zł/kg
*Sałatka wiosenna z warzywami sezonowymi, porem, jajkiem w sosie majonezowym...26 zł/kg
*Roladka z Szynki zwijana z musem chrzanowym i jajkiem, muśnięta galaretą.............. 5 zł/ szt.
*Pieczeń rzymska nadziewana jajkiem-.............................................................................38 zł/kg
.
*Pieczeń rzymska nadziewana nadziewana pieczarką, papryką i serem- ….....................38 zł/kg
*Schab po warszawsku z musem chrzanowym (omlet) -................................................... 5 zł/szt
Dania główne:
*Kaczka pieczona z jabłkami (2,5 kg).....................................................................................95 zł
*Kurczak faszerowany /wątróbka/pieczarka/pietruszka/ (2,5 kg)...........................................80 zł
*Karczek pieczony ze śliwką (1 kg)........................................................................................60 zł
*De volaille z serem, papryką i pietruszką ( 1 szt. 120 g).......................................................14 zł
*Kieszeń drobiowa z suszonymi pomidorami, mozzarellą(200 g/porcja)...............................19 zł
*Udko z kurczaka faszerowane wątróbką i pietruszką (250g/1szt.) ….................................. 18 zł
*Roladka z kurczaka z farszem z pora (200g/porcja)..............................................................18 zł
*Kieszeń faszerowana grzybami z sosem maślakowym (200 g/porcja)..................................26 zł
*Schab faszerowany /maślaki/ser/cebulka/pietruszka ( 1 kg) …............................................70 zł
*Zrazik wołowy z sosem pieczeniowym /ogórek/boczek/cebula (150 g)..............................24 zł
*Sandacz z sosem śmietanowo- koperkowym (100g/porcja)................................................34 zł
*Pierś drobiowa nadziewana szpinakiem i serem feta z sosem śmietanowym (200 g).........19 zł
*Pasztet wieprzowy z królikiem (1kg)..................................................................................90 zł
*Kotlet wielkanocny ze schabu z pieczarkami, porem i cebulką.....................................14 zł/szt.
*Gordon Blue (szynka, papryka,ser)-...............................................................................14 zł/szt.
*Golonka po bawarsku na podkładzie z kapustą zasmażaną (trybowana 1 kg)-.................. 70 zł
*Polędwiczka wieprzowa w sosie kurkowym (180 g)...........................................................24 zł
*Roladka z polędwiczki wieprzowej z suszonym pomidorem, szpinakiem, serem pleśniowym
i sosem serowym (180 g).......................................................................................................29 zł

*Koperta panierowana, faszerowana grzybami leśnymi ( 200 g).........................................19 zł
Ciasto
*Tradycyjna szarlotka z lukrem i skórką pomarańczy- ….................40zł-pół formy/ 80 zł forma
*Sernik z lukrem i czerwonym pieprzem- …...................................50 zł-pół formy/100 zł forma
*Ciasto serowo- makowe- …............................................................50 zł-pół formy/100 zł forma
*Ekskluzywny tort serowy Filadelfia- …...............................................120 zł (forma o śr. 25 cm)
*Mazurek kajmakowy- …...................................................................40 zł-pół formy/80 zł forma
*Mazurek przekładany masą kajmakową i orzechami- …..................45 zł-pół formy/90 zł forma
*Tradycyjna babka gotowana z lukrem cytrynowym-..................................................45 zł/forma
*Baba wielkanocna z rodzynkami i pomadą czekoladową-..........................................40 zł/forma

***Forma (25 cm x 40 cm)
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