Oferujemy szeroki wybór potraw mięsnych, rybnych, warzywnych na każdą okazję!

ZIMNE PRZEKĄSKI
ZIMNE PRZEKĄSKI MIĘSNE ok.100g
Roladka z kurczaka z morelą i żurawiną
Roladka z kurczaka ze szpinakiem i mozzarellą
Galantyna z kurczaka
Indyk w maladze
Schab ze śliwką
Schab z masłem chrzanowym
Rolada wieprzowa faszerowana pieczarkami
Szynka pieczona w galarecie
Polędwiczka w cieście francuskim
Polędwiczka faszerowana żurawiną i suszoną wiśnią
Polędwiczka faszerowana suszonymi pomidorami
Szparagi w szynce
Jajko mollet
Jajka faszerowane (pastą bazyliową, łososiową, z szynki, z ryby wędzonej)
Deska wędlin i serów
Wiejski pasztet wieprzowo-drobiowy z warzywami
Pasztet rzymski z jajkiem

ZIMNE PRZEKĄSKI RYBNE ok.100g
Łosoś w galarecie
Sandacz w galarecie
Dorsz w galarecie
Filetowana tuszka z pstrąga w galarecie
Roladka z soli z paluszkiem krabowym nowość!
Ryba po grecku
Śledź w śmietanie/cebuli
Tatar z wędzonego łososia

SAŁATKI (półmisek 6 porcji/3 opakowania menu-box)
Makaronowa z szynką
(makaron penne, szynka, papryka, ogórek, cebula, kukurydza, majonez)

Kalifornijska
(ryż, kurczak, ananas, ogórek zielony, kukurydza, koperek, majonez)

Tortellini z suszonymi pomidorami
(makaron tortellini, suszone pomidory, rzodkiewka, natka pietruszki, majonez)

Sałatka z kurczakiem i selerem naciowym
(seler naciowy, kukurydza, kurczak, ogórek konserwowy)

Grecka
Szefa Kuchni
Cesar
Nicejska
Łososiowa
Serowa
Mix sałat z grillowaną polędwiczką

DANIA MIĘSNE NA CIEPŁO
DROBIOWE
Grillowany filet z kurczaka
Grillowany filet w sosie szpinakowo-serowym
Panierowany filet z kurczaka
Filet z kurczaka z ananasem i serem
Kotlet de volaille
Szaszłyk drobiowy
Roladka z kurczaka nadziewana delikatnym serkiem
Roladka z kurczaka nadziewana brokułami i serem camembert
Filet z kurczaka zawijany z zielonymi szparagami w sosie słodko-kwaśnym
Kaczka nadziewana jabłkami (w całości)

WIEPRZOWE
Panierowany schab
Panierowany schab zapiekany serem
Schab faszerowany pieczarkami
Grillowany warkocz z polędwiczki w sosie kurkowym

Szaszłyk wieprzowy
Pieczeń z karkówki/szynki w sosie pieczeniowym
Schab zwijany z szynką i serem
Polędwiczki w boczku w sosie gorgonzola
Polędwiczka faszerowana żurawiną i suszoną wiśnią
Bitki z polędwiczki wieprzowej w sosie grzybowym
Zrazy wieprzowe
Golonka po bawarsku
WOŁOWE
Zrazy wołowe w sosie pieczeniowym

RYBNE
Łosoś z sosem bazyliowym
Sandacz w sosie koperkowym
Mintaj w sezamie
Dorsz saute
Pstrąg smażony

ZUPY
Rosół z makaronem
Krem pomidorowy
Krem szparagowy
Krem brokułowy
Barszcz czerwony
Żurek po staropolsku
Gulaszowa
PIEROGI
Pierogi
Pierogi
Pierogi
Pierogi
Pierogi

z kapustą i grzybami
ruskie
z mięsem
z kurczakiem i lazurem
z owocami

INFORMACJE OGÓLNE
Klient komponuje dania z przedstawionego menu.
Minimum zamówienia na jeden asortyment to 4 porcje.
Przygotowujemy również indywidualnie menu dla klienta.
Dania zimne są przygotowane wraz z dekoracją na platerach jednorazowych. Jest również
możliwość przygotowania dań na platerach metalowych, wówczas pobierana jest kaucja
20zł/plater, która zwracana jest w momencie odebrania naszych naczyń.
PŁATNOŚĆ
Zamówienia należy składać nie później niż na trzy dni przed realizacją. W momencie składania
zamówienia pobierana jest zaliczka. Całkowite rozliczenie następuje w dniu realizacji
zamówienia.
REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Dowóz do klienta – Odpowiednio zapakowane potrawy dowozimy w miejsce wyznaczone
przez klienta na wyznaczoną godzinę.
2. Odbiór osobisty – zamówienie odbierane bezpośrednio przez klienta w Restauracji.

