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IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE     2019 rok   

Zupy:
Rosół z makaronem 350 g 8,00 zł 
Krem z brokuł, dyni, czosnkowy 200 g           10,00 zł
Krem z pomidorów z szaszłykiem 200 g           10,00 zł

        Dania obiadowe:

Polędwiczki wieprzowe owijane w boczku na frużelinie                             120 g              22,00 zł
Kotlet schabowy po parysku (mąka i jajko)  120 g 19,00 zł 
Filet z drobiu po parysku /panierowany    100 g 19,00 zł 
Udka 200 g 18,00 zł
Eskalop -schab soute (ser, pieczarki, ketchup) 150 g 22,00 zł 
Szwajcar zawijany z serem żółtym                          150 g 22,00 zł
Pierś faszerowana szpinakiem                                                                      150 g              20,00 zł
Stek z cebulką                                                                                               150 g              19,00 zł
karczek lub filet z grilla                                                                                120 g              19,00 zł

Roladki ze schabu w sosie                                                                            120 /80 g        19,00 zł
Pieczeń wieprzowa w sosie 100/80 g 19,00 zł
Zrazy wołowe w sosie 150/80 28,00 zł 
Polędwiczki w sosie kurkowym 120 /100 g 25,00 zł 

Łosoś po królewsku na liściach szpinaku 150 g 31,00 zł 
Ser smażony z żurawiną                                                                                120 g             12 ,00 zł
Naleśnik ze szpinakiem                                                                                150 g              15,00  zł
Naleśnik z kurkami i jajkiem                                                                        150g               19,00  zł

Ziemniaki z tłuszczem 200/10 g  5,00 zł 
Kluski śląskie 150 g  7,00 zł 

Bukiet surówek (3 rodzaje) 200 g 7,00 zł 
Przekąski zimne:

Śledź w oleju 60/40 g 10,00 zł
Śledź po japońsku 120 g 13,00 zł 
Galaretka z drobiu / galaretka wieprzowa 100 g 10,00 zł 
Pstrąg w galarecie 100 g            17,00 zł
Ryba z ananasem i cebulą duszoną 100/50 g 11,00 zł 
Ryba z pieczarkami 100/50 g 12,00 zł
Łosoś po admiralsku 90 g             19,00 zł
Jajka w sosie tatarskim 1 szt   9,00 zł
Jajko w sosie wiosennym 1 szt   9,00 zł 
Jajka faszerowane pieczarkami 1 szt 10,00 zł 
Jajka mix             1 szt 11,00 zł   
Rolada serowa                                                                                                   50g             12,00 zł
Rolada  szpinakowa z łososiem wędzonym                                                      50 g            13,00 zł



Sałatka grecka                                                                                                  100g               8,00 zł

sałatka gyros                                                                                                    100g              10,00 zł

Sałatka żydowska                                                                                            100 g               9,00zł 
(ziemniaki gotowane, jajko gotowane, cebula czerwona,majonez) 
                                                                                                                                                    
Sałatka bawarska    150 g            12,00 zł 
(ziemniaki gotowane,boczek smażony,ogórek kiszony,cebula,szczypior,majonez)

Sałatka z brokułów    150 g 10,00 zł 
(brokuły, pomidor, jajko, ser feta, sos majonezowy)

Sałatka ze słonecznikiem    150 g 14,00 zł
(ogórek zielony, pomidor, jajko,kalafior,brokuł,koperek,słonecznik prażony,majonez)

Sałatka włoska                                                                                                 100 g            12,00 zł
(kapusta pekińska, ser żółty, szynka konserwowa, kukurydza, ogórek zielony,świeża 
papryka,majonez )                     

Sałatka z ananasem i szynką                150 g 13,00 zł 
(ananas,seler marynowany, jajka,szynka prasowana,szczypiorek,kukurydza,majonez )

Sałatka z tuńczykiem (warstwowa) 100 g 12,00 zł
(tuńczyk,jajka, kukurydza,ogórek kiszony,ser żółty,majonez)

Roladka (sałatka jarzynowa w szynce )                                                       100g                 10,00 zł
Placuszki po chłopsku                                                                                  1 szt                 14,00 zł
(placuszek ziemniaczany, sos tzatzyki,łosoś wędzony)
Roladki z szynki konserwowej                                                                      50 g                10,00 zł
(ser topiony,słonecznik prażony)
Szparagi w szynce 100 g 12,00 zł 
pieczywo                                                                                                       1 por                 2,00 zł 

Dodatki konserwowe /pieczarki, ogórki, papryka/ 100 g    8,00 zł 

Rolada z drobiu                                       50 g 10,00 zł
Łopatka faszerowana                                     50 g 10,00 zł 
Boczek pieczony               50 g 10,00 zł
Karczek pieczony   50 g 10,00 zł 
Rolada z kaczki 50 g 13,00 zł
Befsztyk tatarski 100/20/20/20 g 30,00 zł

Dania gorące serwowane w godzinach późniejszych:

Barszcz z krokietem ( kapusta, grzyby) lub( pieczarki i ser )          200/100 g 15,00 zł
Zupa gulaszowa 300g 15,00 zł
Flaki 350 g 16,00 zł
Gołąbki w sosie     200/50g 16,00 zł 
Boeuf Stroganow 200 g 19,00 zł
                                                                                                          

                                            
                                                                         Napoje:
Kawa 1 por. 6,00 zł
Herbata Lipton 1 por. 6,00 zł  
Soki, woda niegazowana 1l           10,00 zł 
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