Oferta I
Zupa:
Rosół z kluskami

Dania główne:
Cordon blue
Kaczka z żurawiną
Tradycyjne zrazy wołowe

Oferta II
Zupa:

Przystawka:

Krem z gruszki i pietruszki

Tatar wołowy w stylu francuskim

Dania główne:

Zupa:

Gołąbki z pstrąga i dorsza
De volaila z masełkiem
Policzki wieprzowe w sosie grzybowym

Zupa rybna na zakwasie z ogórka kiszonego

Ziemniaki
Kasza pęczak

Ziemniaki
Kasza pęczak z warzywami

Świeże surówki
Buraczki na ciepło

Świeże sałaty z winegret
Buraczki na ciepło
Surówki

Desery:
Mix ciast
Owoce
Kawa/herbata w bufecie

Napoje:
Woda z cytryną bez limitu
Kompot bez limitu

Oferta III

Desery:
Mix ciast
Owoce
Kawa/herbata w bufecie

Dania główne:
Żeberka w sosie BBQ
Sandacz z borowikami
Uda z kurczaka faszerowane po myśliwsku
Pierś z kaczki w pomarańczach
Kopytka
Ziemniaki z koperkiem
Frytki
Świeże sałaty z winegret
Marchewka duszona
Surówki

Napoje:

Desery:

Woda z cytryną bez limitu
Kompot bez limitu

Mix ciast
Owoce
Kawa/herbata w bufecie

Napoje:
Woda z cytryną bez limitu
Kompot z cytryną
Cena 100zł

Cena 110zł

Cena 140zł

Oferta I
Zimne zakąski:

Oferta II
Zimne zakąski:

Oferta III
Ziemna zakąski:

Sakiewki ze schabu nadziewane porem i
pieczarkami
Pstrąg z naszej wędzarni z ziołowym crème
fresh
Śledź na pumperniklu z sałatką żydowską
Roladki z szynki wiejskiej z musem
borowikowym
Sałatka z młodego szpinaku z bekonem i
grzankami
Pieczywo
Masło

Roladki z wędzonego łososia z serkiem i rukolą
Tartaletki z musem z dzika z grzybkiem
Bułki z szarpaną wieprzowiną na ostro
Tatar wołowy w stylu francuskim
Sałatka nicejska z tuńczykiem i jajkiem
Pieczywo
Masło

Roladka z kaczki z musem
Tatar z pstrąga
Deska antipasti (włoskie przystawki)
Tortilla z kurczakiem i mango
Rostbef pieczony na różowo na grzance
Tartaletki z musem z tuńczyka
Podpłomyk z oliwą czosnkową
Pieczywo
Masło

Cena 45zł

Cena 50zł

Cena 60zł

Przy wyborze ofert obiadu z kolacją - II zupa GRATIS. Do wyboru: flaczki, bogracz, barszcz z pasztecikiem, żurek, krem z pomidorów, gulasz z soczewicy

