Zupa
Rosół z makaronem
Zupa pomidorowa
Żurek z kiełbasą i jajkiem

Drugie danie
Kotlet schabowy z ziemniakami
gotowanymi i zestawem surówek
De voille z kurczaka z masełkiem i
pietruszką, podany z ziemniakami
zasmażanymi i zestawem surówek

Deser

Menu
obiadowe
90 zł za osobę
*Wybierz jedną pozycję dla każdego dania

Szarlotka z gałką lodów waniliowych
Pucharek lodowy 3 gałki z musem
malinowym

Napoje
Woda niegazowana z cytryną
Kompot do obiadu
Kawa lub herbata

MENU
OBIADOWE
170 zł za osobę
Wybierz jedną pozycję dla każdego dania

PIERWSZE DANIE

DRUGIE DANIE

Rosół z makaronem
Krem z pomidorowy z domowym pesto
i grzankami

Sakiewka z polędwicy wieprzowej z farszem
grzybowo-porowym podana z zapiekanymi
ziemniakami i zestawem surówek
Rolada wołowa z kluskami śląskimi 4 szt.
podana z kapustą modrą

ZIMNA PŁYTA

DESER

Deska wędlin własnej produkcji, pasztet
domowy, pieczone mięsiwa, schab
marynowany w ziołach, karczek, rolada z
boczku. Śledzie w śmietanie
Patera wykwintnych serów z winogronami.
Sałatka jarzynowa i grecka.
Wiejski chleb, smalec z ogórkami, masło.

Szarlotka z gałką lodów waniliowych
Sernik z musem malinowym

Napoje
Woda z cytryną, kompot do obiadu
Kawa lub herbata

MENU
OBIADOWE
200 zł za osobę
Dania ciepłe serwujemy na paterach z dodatkami do
wyboru. Ilość mięsa na osobę - 1,5 porcji

PIERWSZE DANIE
Rosół z makaronem
Krem z pomidorowy z domowym pesto i
grzankami

DRUGIE DANIE
Sakiewka z polędwicy wieprzowej
Rolada wołowa
Schab w panierce
Grillowany filet z kurczaka w ziołach
Dania podane paterowo do wyboru:
Dodatki: ziemniaki gotowane z
koperkiem, ziemniaki zasmażane, kluski
śląskie, modra kapusta, zestaw surówek
(3 rodzaje, sezonowe)

ZIMNA PŁYTA
Deska wędlin własnej produkcji, pasztet
domowy, pieczone mięsiwa, schab
marynowany w ziołach, karczek, rolada z
boczku.
Patera wykwintnych serów z
winogronami.
Sałatka jarzynowa i grecka.
Tymbaliki, śledzie w śmietanie
Wiejski chleb, smalec z ogórkami, masło.

DESER
Szarlotka z gałką lodów waniliowych

Napoje
Woda z cytryną, kompot do obiadu
Kawa lub herbata

