
Przystawki

*Zamówienia przyjmujemy do  12.04.22. 
Odbiór w sobotę 16.04.22 do 14:00
Telefon do restauracji   505172964

Oferta wielkanocna
2022

1. Jajka w 3 smakach (12 połówek) 55 zł
2. Jajka w sosie wiosennym (12 połówek) 48 zł
3. Babeczki z pastą jajeczną i suszonymi 
     pomidorami (10 szt.)  60 zł
4. Tortilla z pastą jajeczną, ogórkiem i papryką 
    (ok. 15 porcji) 48 zł
5. Tymbaliki drobiowe (3 szt.) 36 zł
6. Pasztet z żurawiną (1 kg) 85 zł/kg
7. Mięsa pieczone (karkówka, boczek, schab ze śliwką,
    polędwiczka) 1 kg   110 zł 
8. Schab po warszawsku w galarecie (3 szt.) 65 zł
9. Szynka z chrzanem w galarecie (5 szt.) 65 zł
10. Pstrąg faszerowany w galarecie (1 szt ok 8 porcji)  120 zł
11. Rolada  szpinakowa  z łososiem (1szt ok 15 porcji)  160 zł
12. Kurczak po diabelsku  (1 porcja 20 szt.) 65 zł 

1. Krem z białych warzyw z chrustem z boczku (400ml) 19 zł
2. Zupa chrzanowa z jajkiem (400ml) 19 zł
3. Żurek staropolski z białą kiełbasą na wędzonce (400ml) 24 zł
4. Zupa kanadyjska (400ml) 24 zł

Zupy



1. Babka drożdżowa (1 szt.) 45 zł
2. Babka piaskowa (1 szt.) 45 zł  
3. Mazurek (1 szt.) 24cm  80 zł
4. Tort bezowy z musem truskawkowym 
    (1 szt.) 180 zł
5. Sernik DOMOWY (1 szt.) 90 zł
6. Sernik na zimno (24 cm) 70 zł
7. Pleśniak   (24 cm/28 cm)  80 zł
8. Domowa  szarlotka  (24 cm/28 cm) 70 zł
9. Tort czekoladowy z wiśniami (24 cm) 120 zł

1. Polędwiczka wieprzowa w sosie chrzanowym 
    (porcja- 3szt.)  35 zł
2. Roladka z kurczaka ze szpinakiem i suszonymi 
    pomidorami w sosie
    serowym (porcja= 3szt.)  30 zł
3. Kurczak po diabelski, (1 porcja ok. 20 szt.)   50 zł
4. Konfitowane udko z kaczki z żurawiną 
    (porcja- 2szt.) 42 zł
5. Karkówka sos borowikowym (  2szt ,200g )  35 zł

1. Sałatka jarzynowa (400ml) 22 zł
2. Sałatka królewska warstwowa (400 ml) 25 zł
3. Sałatka wiosenna (400 ml) 25 zł
4. Sałatka z brokułami, jajkiem i sosem czosnkowym 
    (400 ml) 27 zł

1. Babka drożdżowa (1 szt.) 45 zł
2. Babka piaskowa (1 szt.) 45 zł  
3. Mazurek (1 szt.) 24cm  80 zł
4. Tort bezowy z musem truskawkowym (1 szt.) 180 zł
5. Sernik DOMOWY (1 szt.) 90 zł
6. Sernik na zimno (24 cm) 70 zł
7. Pleśniak   (24 cm/28 cm)  80 zł
8. Domowa  szarlotka  (24 cm/28 cm) 70 zł
9. Tort czekoladowy z wiśniami (24 cm) 120 zł

1. Ćwikła (125 ml) 8 zł
2. Pasta jajeczna (125 ml) 10 zł
3. Chleb wiejski  (1 szt.) 25 zł
4. Kluski śląskie (8 szt.) 11 zł
5. Surówka Colesław (400 ml) 11 zł
6. Buraczki zasmażane (400 ml) 12 zł
7. Kołduny (20 szt.) 20 zł 

Dania obiadowe

Dodatki

Ciasta


