Dania i dodatki
(do wymiany)
Wesele • Chrzest • Imprezy okolicznościowe • Rocznica • Urodziny • Stypy

PRZYSTAWKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Łosoś w galantynie z cytrynką i pieczywem
Roladka z rostbefu z serkiem ziołowym
Plastry schabu z ananasem i mango
Tatar ze śledzia,
Roladka z polędwiczki z boczkiem i konfiturą z cebuli
Pasztecik w cieście francuskim z grzybami

ZUPY I KREMY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rosół domowy z makaronem
Krem paprykowa z winegretem pietruszkowym
Krem borowikowy z groszkiem ptysiowym
Krem dwukolorowy z cukinii ( sezon)
Krem porowy z grzankami,
Zupa grzybowa z łazanką
Krem z białych warzyw

DANIA GŁÓWNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Schab pieczony w sosie własnym z ziemniaki z wody (puree) z buraczkami z chrzanem
Roladka drobiowa w sosie grzybowym na puree ziemniaczanym z mixem sałat
Polędwiczki w zalewie czosnkowo-miodowej z puree ziemniaczanym i surówką z marchwi
Roladka z z kaczki z jabłkiem na zielonym puree z buraczkami z chrzanem
Policzki wołowe na runie leśnym z kopytkami i buraczkami z chrzanem
Kotlet de volaille, ziemniaki puree z surówką z sałaty pekińskiej
Karczek w sosie myśliwskim z kluskami śląskimi i sałata masłowa ze śmietaną
Indyk duszony w sosie imbirowo – cytrynowym z puree ziemniaczanym i mixem sałat w sosie
vinegrette
Filet z kaczki w sosie śliwkowym, na zielonym puree z surówka z kalarepy
Polędwiczki w cieście francuskim z sosem z spalonego czosnku z puree ziemniaczanym z
karmelizowaną brukselką
Filet z indyka w sosie brzoskwiniowym z puree marchewkowym i surówką z czerwonej
kapusty
Rolada wieprzowa z boczkiem, cebulą i ogórkiem konserwowym z puree ziemniaczanym z buraczkami
z chrzanem
Faszerowany filet z kurczaka w panierce z opiekanymi ziemniakami i buraczkami z
chrzanem
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DANIA GŁÓWNE DLA DZIECI
1.
2.
3.
4.

DANIA GŁÓWNE WEGE

Kotlet z kurczaka panierowane z
frytkami
i surówka z marchewki
Naleśniki z serem białym na słodko
Kotlet schabowy podawany z
ziemniakami, Mix sałat z warzywami w
sosie vinegrette
Nugettsy z kurczaka, frytki, surówka z
marchewki

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Filet z łososia na risotto szpinakowym
Naleśniki ze szpinakiem
Krążki Morszczuka saute podawany z
kaszotto warzywnym, sałatka
kiełkowa
Risotto z borowikami
Lasagne ze szpinakiem
Gołabki z kaszą bulgur z warzywami

SURÓWKI NA ZIMNO

DODATKI SKROBIOWE
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Ziemniaki z wody z koperkiem (sezon)
Ziemniaki podsmażane
Ziemniaki Puree
Frytki belgijskie
Kluski śląskie
Kaszotto warzywne
Kopytka tradycyjne
Rissotto szpinakowe
Puree marchewkowe

WARZYWA NA CIEPŁO

DESERY
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

Marchew karmelizowana
Bukiet warzywny na maśle
Buraczki na ciepło
Kapusta zasmażana
Brukselka karmelizowana

4.
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7.
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9.
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Kapusta czerwona z cebulką
Marchew z jabłkiem
Buraczki z chrzanem
Mizeria w sosie śmietanowym ( seozn)
Sałata masłowa w sosie śmietanowym
Surówka z kiszonej kapusty (kiszonka)
Mix sałat warzywnym w sosie vinegrete
Mix sałat w sosie estragonowym
Surówka z kalarepy (sezon)
Sałata pekińska warzywna na ostro

Krem czekoladowy
Sernik z wisienką,
Panna Cotta z sosem
truskawkowym
Tiramisu,
Krem waniliowy z sosem
truskawkowym
Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną
Zapiekana foremka jabłkiem z
sosem toffi i orzechami
Ciasto Brauni z musem truskawkowym i
gałką lodów
Gruszka w winie
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KOLACJA TRADYCYJNA
Dania Jednogarnkowe

1.
2.
3.
4.
5.

DANIA PEŁNE

Tradycyjny Beuf-Strogonov wołowy z
pieczywem
Kurczak w włoszczyźnie w sosie ostrym
z pieczywem,
Kawałki wołowiny z warzywami w sosie
słodko-ostrym z pieczywem,
Zupa gulaszowa wieprzowa z pieczywem,
Zupa fasolowa z boczkiem z pieczywem

10. Szaszłyk drobiowo – warzywny z grilla,
ziemniaki opiekane, sałatka wiosenna,
sos czosnkowy
11. Pieczeń Wołowa z kluskami śląskim, buraczki
z chrzanem
12. Medaliony drobiowe w sosie serowym,
ziemniaki w kostce, mix sałata w sosie
estragonowym,
13. Udko z kurczaka z farszem pieczarkowym,
ziemniaki opiekane, sałatka wiosenna
14. Cukinia faszerowana z mięsem i
cynamonem (sezon)
15. Kawałki kurczaka w sosie, opiekane
ziemniaki z surówką z marchewki

KOLACJA TRADYCYJNA
DLA DZIECI
1.
2.
3.
4.
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Naleśniki z Nutella
Spaghetti bolognese
Pierogi na słodko do wyboru: borówka,
truskawka, ser biały
Mini Szaszłyk drobiowy, ziemniak opiekany,
sałatka wiosenna, sos czosnkowy
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