
MENU WIGILIJNE 2020 

 

ZUPY 

Zupa grzybowa z makaronem gwiazdki i warzywami                                                 43 pln/1l 

Bulion rybny z krewetkami                                                                                          39 pln/1l 

Krem z suszonych grzybków lub borowików                                                                45 pln/1l 

Żurek świąteczny                                                                                                       35 pln/1l 

Barszcz czysty                                                                                                                    23 pln/1l 

 

DODATKI 

Uszka z grzybami                                                                                                                 5 pln/ 6 szt. 

Kluski z kapustą i grzybami                                                                                          28 pln/kg 

Kapusta z grzybami                                                                                                       30 pln/kg 

Kapusta modra z rodzynkami i miodem                                                                21 pln/kg 

Pierogi z kapustą i grzybami                                                                                          15 pln/ 6 szt. 

Pierogi ruskie                                                                                                                    15 pln/ 6 szt. 

 

DANIA RYBNE 

Filet z karpia z cebulką                                                                                          16 pln/p. 

Filet z karpia z pieczarkami i cebulką                                                                             17 pln/p. 

Filet łososia soute                                                                                                       24 pln/p. 

Filet łososia na szpinaku                                                                                          26 pln/p. 

Polędwiczka z dorsza na warzywnym julenne                                                   25 pln/p. 

Miruna na puree z groszku                                                                                          19 pln/p. 

Pstrąg królewski w sosie maślano-koperkowym                                                   22 pln/p. 



DANIA MIĘSNE 

Bigos staropolski                                                                                                       39 pln/kg 

Zrazy z wołowiny                                                                                                       25 pln/p. 

Kaczka w całości wg wagi                                                                                          55 pln/kg 

Filet kurczaka nadziewany szpinakiem, mozarellą i suszonymi pomidorami         20 pln/p. 

Polędwiczka z camembertem i wędzoną śliwką                                                   22 pln/p. 

Pieczona szynka w sosie piernikowym                                                                22 pln/p. 

Schab z dzika faszerowany borowikami                                                                35 pln/p. 

 

ZIMNE ZAKĄSKI (MINIMUM 5 P.) 

Pasztet z kilku mięs                                                                                                       75 pln/kg 

Pasztet w cieście francuskim                                                                                          85 pln/kg 

Pasztet z dzika                                                                                                          95 pln/kg 

Carpaccio z polędwiczek wp./70g/na rukoli z konfitura cebulową                         14 pln/p. 

Wachlarzyk z kurczaka w sezamie / 80g                                                                10 pln/p. 

Plasterki schabowe z kremem chrz. i oliwkami/80g                                                   10 pln/p. 

Pstrąg w galarecie - 70g                                                                                          12 pln/p. 

Łosoś w galarecie - 70g                                                                                          13 pln/p. 

Ryba po grecku - 70 g                                                                                                       10 pln/p. 

Śledź w oleju - 100g                                                                                                         8 pln/p. 

Matiasy w śmietanie – 100g                                                                                          10 pln/p 

Skandynawski śledź na różowo - 100g                                                                12 pln/p. 

Szynka w całości wędzona w dymie jałowcowym                                                 100 pln/kg 

 

SAŁATKI 

Jarzynowa z majonezem                                                                                             8 pln/p. 

Ziemniaczana z ogórkiem, porem, jajkiem płatkami boczkowymi                            9 pln/p. 

 

SOSY 

Sos tatarski                                                                                                                     30 pln/kg 

Sos cumberland                                                                                                        40 pln/kg 


