RESTAURACJA | NOCLEGI | WESELA | IMPREZY | PRODUKTY REGIONALNE | KONFERENCJE | RUSKIE BANIE

Nie pobieramy opłat za opakowanie czy dowóz. Minimalna kwota zamówienia 70,Zamówienia telefoniczne: 75 611 8888 lub 508 700 779
Numer konta Santander 58 1090 1926 0000 0001 3317 1748

ZUPY

Wiejski rosół 18,-

Cztery rodzaje mięsa, drób, wołowina, kaczka, gęsina, makaron własnego wyrobu

Żur na zakwasie Szefa Kuchni 26,-

Wędzonka, dwa rodzaje kiełbas, jajo w koszulce, mus chrzanowy

Krem porowo – ziemniaczany 23,-

Krztyna pstrąga z ogrodowej wędzarni, jabłko, kwaśna śmietana

SAŁATKI
Pieczone buraczki w skorupie z bezy 26,-

Kozi ser, pomidory koktajlowe, piernik, mix sałat

Kurczę pieczone w sałacie robione 23,-

Sałata rzymska, ogórek, pomidor, sos vinegrette z ziołami prowansalskimi, grzanki

Sałatka z kaczką 23,-

Kaczka, mix sałat, topinambur, pomarańcza, sos vinegrette

DANIA GŁÓWNE
Kotlet schabowy z kością 38,-

Zasmażana kapusta włoska z boczkiem, ziemniaki okraszone masłem i koperkiem

Pierogi z kaczki 21,-

Szarpane udko, marmolada z czerwonej cebuli, sos z majerankiem

Nowo prowincki polik wołowy 42,-

Puree ziemniaczane z chrzanem, warzywa korzenne w glazurze miodowej, sos z czerwonego wina

Filet z halibuta 37,-

Kalafior w dwóch odsłonach, chińska kapusta, kompresowany ogórek

MENU DLA NAJMŁODSZYCH
Zupa pomidorowa ze swojskim makaronem/ryżem do wyboru/ 8,Popcorn z kurczak, ziemniaki z wody, surówka z marchwi i jabłka 14,-

DESERY
Ciasto marchewkowe 8,-

Orzechy włoskie, glazura z śmietankowego sera
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ZESTAW I DLA DWÓCH OSÓB
Rosół ze swojskim makaronem – dla dwóch osób
Cztery rodzaje mięsa, drób, wołowina, kaczka, gęsina, makaron własnego wyrobu
Halibut 1 porcja
Kalafior w dwóch odsłonach, chińska kapusta, kompresowany ogórek
Polik wołowy 1 porcja
Puree ziemniaczane z chrzanem, warzywa korzenne, sos z czerwonego wina
Smalec z białej fasoli
Chleb wypiekany w naszym piecu
Sos czosnkowy / pesto bazyliowe
Ciasto marchewkowe z glazurą z serka śmietankowego 2 porcje
ZESTAW II
Pierogi z kaczki 1 porcja
Szarpane udko, marmolada z czerwonej cebuli, sos z czerwonego wina
Kotlet schabowy 1 porcja
Zasmażana kapusta włoska z boczkiem, ziemniaki okraszone masłem i koperkiem
Smalec z naszej spiżarni
Chleb wypiekamy w naszym piecu
PIKLE - grzyby, cebulka, warzywa sezonowe
Sos czosnkowy/ pesto bazyliowe
Ciasto marchewkowe z glazurą z serka śmietankowego 2 porcje
ZESTAW DLA DZIECI
Zupa pomidorowa z makaronem / ryżem
Kotlet mielony z ziemniakami z wody i marchewką na ciepło
Budyń waniliowy owoce w syropie
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