ZUPA (jedna do wyboru):



Krem pomidorowy z ginem, parmezanem i rukolą

 Krem pomidorowy z wędzonym twarogiem i oliwą bazyliową
 Krem z dyni z mleczkiem kokosowym i krewetką (+4zł/os)
 Krem z marchwi z pianą cytrynową
 Krem z białych warzyw z oliwą truflową
 Krem borowikowy podany z grzankami czosnkowymi (+5zł/os)
 Rosół z makaronem
 Rosół Augsburski
 Consome grzybowe z makaronem
 Borowikowa z grzankami czosnkowymi (+5zł/os)
DANIE GŁÓWNE (2-3 do wyboru):



Cordon blue (schab z szynką i serem)

 Klasyczny schab
 Sakwa z pieczarką



Sakwa z boczkiem i oscypkiem

Polędwiczki wieprzowe sous-vide owinięte boczkiem i faszerowane suszonymi pomidorami oraz
mozzarellą




Polędwiczki wieprzowe sous-vide owinięte boczkiem i faszerowane fetą oraz szparagami
Polędwiczki wieprzowe sous-vide owinięte boczkiem i faszerowane fetą oraz szpinakiem








Tradycyjny francuski devolay z masłem
Filet drobiowy nadziewany mozzarellą

Filet drobiowy nadziewany szpinakiem i fetą

Filet drobiowy nadziewany mozzarellą i suszonymi pomidorami
Udka z kurczaka (wytrybowane) faszerowane mięsem mielonym

Udka z kurczaka (wytrybowane) faszerowane mięsem mielonym i pieczarkami




Udka po francusku (udko z kurczaka nadziewane, serem oraz
musztardą francuską, owinięte boczkiem)
Pierś z kurczaka sous vide owinięta szynką parmeńską (+5zł/os)



Karczek z grilla podany z sosem czosnkowym




Grillowane żeberka wieprzowe

Pieczony łosoś z bazylią podany w sosie szpinakowym (+10zł/os)




Dorsz z sosem tatarskim
Błękitek panierowany

DODATKI DO DANIA GŁÓWNEGO
(2 do wyboru)




SURÓWKI DO DANIA GŁÓWNEGO
(2-3 do wyboru)



Ziemniaki gotowane z koperkiem



Pieczone ziemniaki



Smażone ziemniaki z boczkiem
i cebulką




Buraczki na ciepło



Frytki



Kulki ziemniaczane

Makaron penne z pesto



Z pekińskiej
Z białej kapusty



Ryż smażony z warzywami







Wielowarzywna

Z czerwonej kapusty

Z kiszonej kapusty z jabłkiem



Marchewka z jabłkiem

Warzywa gotowane z płatkami
migdałowymi i oliwą z oliwek (+2zł/os)



Mix sałat z warzywami i winegretem





Mizeria

Sałatka colesław

DESER (jeden do wyboru):



Sałatka owocowa z gałką lodów waniliowych i polewą czekoladową

 Lody waniliowe z malinami na gorąco
 Rote Grutze z lodami waniliowymi
 Mus truskawkowy z Malibu
 Sernik pieczony w niskiej temperaturze (+4zł/os)
 Panna cotta kawowa z musem porzeczkowym
 Panna cotta kokosowa z musem czekoladowym
 Mus czekoladowy z chilli i wiśniami (+4zł/os)

PRZEKĄSKI ZIMNE PODANE NA STOLACH
(Do wyboru wyboru 8)
MIĘSA



RYBY



Patera z domowymi pieczeniami, roladami
i wędlinami









Schab po Warszawsku sous-vide



Roladki z szynki ze szparagami (od
początku maja do końca czerwca)



Kaczka z pistacjami i glazurowanymi
pomarańczami (+4zł/os)



Nugetsy z kurczaka z dipami

Śledź po kaszubsku

Tatar z łososia z cebulką
Rolada z łososia (+4zł/os)



Pstrąg faszerowany po Włosku



Pstrąg faszerowany szpinakiem

Rostbef z rukolą oraz sosem kaparowochrzanowym

SAŁATKI



Śledź w oliwie

INNE

Sałatka z kurczakiem w przyprawie gyros
(warstwowa)









Sałatka nicejska


Sałatka grecka

Tatar z avocado na bagietce



Tortille z kurczakiem

Deska serów z winogronem

Jajka faszerowane (różnorodnymi pastami)



Tymbaliki drobiowe

DANIE 2 (jedno do wyboru):



Szynka po staropolsku, ziemniaki pieczone w ziołach, kapusta po bawarsku





Schab sous-vide, sos pieczeniowy, kluski śląskie, kapusta czerwona

Karczek sous vide, sos grzybowy, puree z dzikim czosnkiem, fasolka szparagowa




Schab po myśliwsku duszony z grzybami, ogórkiem i kluski śląskie

Schab w orzechach sous vide, sos pieczeniowy, puree gorczycowe, kapusta czerwona




Policzki wieprzowe, puree ziemniaczane, grillowane warzywa

Polędwiczki wieprzowe z sezamem, ryż basmati, orientalna surówka z pekińskiej







Beef Strogonoff

Bitki wołowe, kluski śląskie, buraczki
Zrazy wołowe, kluski śląskie, buraczki

Indyk po portugalsku sous vide zapiekany z cukinią, ziemniakami oraz pomidorem
Pieczeń z dzika w sosie borowikowym z kaszą i kapustą po bawarsku (+8zł/os)

Filet z kaczki pieczony z karmelizowanymi jabłkami, sosem śliwkowym, ziemniaki pieczone,
buraczki na ciepło (+5zł/os)

DANIE 3 (jedno do wyboru):



Krem pomidorowy z ginem, parmezanem i rukolą

 Krem pomidorowy z wędzonym twarogiem i oliwą bazyliową
 Krem borowikowy podany z grzankami czosnkowymi (+5zł/os)
 Krem z dyni z mleczkiem kokosowym i krewetką (+4zł/os)
 Krem z białych warzyw z oliwą truflową
 Krem z kalafiora i białej czekolady
 Krem z ziemniaka z oliwą cytrynową
 Borowikowa z grzankami czosnkowymi (+5zł/os)
 Zupa Gulaszowa
 Beef stroganoff
 Żurek Staropolski
 Zalewajka Łódzka z chipsem bekonowym
 Tom kha kai - Tajska zupa kokosowa z kurczakiem
 Orientalny bulion z kurczakiem i makaronem sojowym
 Barszczyk Czerwony z krokietem
(do wyboru 1: mięsny / z grzybami i kapustą / z pieczarkami)



Flaki

SŁODKI STÓŁ:
Ciasta
(3 do wyboru):









Oprócz ciast również:

Sernik
Jabłecznik
Rafaello

 Pleśniak z wiśniami
 Jogurtowe z morelami
Czekoladowe z kremem i wiśniami



✓

Słodkie babeczki z budyniem i owocami

✓

Owoce

Fantazja czekoladowa

Drożdżowe ze śliwkami i kruszonką



Orzechowe

NAPOJE (bez ograniczeń):

✓
✓

Woda niegazowana z cytryną i miętą

Soki: pomarańczowy 100%, jabłkowy 100%

✓
✓

Cola, Fanta, Sprite

Świeżo mielona kawa z ekspresu

✓

Herbaty Lipton

