
Menu  
Przekąski serwowane na półmiskach 

Pasztet z dziczyzny z galaretką gruszkową z żurawinowym sosem 
Carpaccio z buraka z frisse z sałat mieszanych z serem kozim 

pestkami słonecznika   
Tradycyjny śledź w oleju lnianym, z cebulką  

Półmisek polskich specjałów(szynka wiejska, rolada z boczku, 
kaszanka, domowy smalec, sosy i marynaty polskiego stołu) 

Frisse z sałat mieszanych z żurawiną i oscypkiem 

Zupa do wyboru: 
Rosół z domowy makaronem 

lub 
                                        Chłodnik z botwiną  

Lub 
Żurek na zakwasie z wędzonym boczkiem, jajkiem i domową białą 

kiełbasą 

Danie główne do wyboru : 
Polędwiczka wieprzowa w sosie grzybowym podawana na 

szpinakowych kopytkach z sezonowymi warzywami na parze: 
(groszek cukrowy, kalafior, brokuł) 

lub 
Pstrąg wędzony w naszej wędzarni z masełkiem koperkowo-

cytrynowym  podawany z blanszowanym szpinakiem i karmelizowana 
marchewką w towarzystwie młodych ziemniaków 

Lub 
Pierogi ze szpinakiem i oscypkiem 

Desery :  
Beza z aksamitnym kremem podawana z musem z sezonowych owoców 

Napoje 
Woda gazowana i niegazowana  0,5l/os 

Kawa lub herbata  



Menu II 
Przekąski serwowane na półmiskach 

Liście świeżego szpinaku i musztardowa podawana z kurczakiem, rzodkwią ,arbuzem pod 
dressingiem jogurtowo-miętowym  

Nóżki podane z grzybowo- octowym winegretem 
Plastry różowego rostbefu zwinięte w różyczki 

 faszerowane musem chrzanowym na sosie z młodej botwinki 
Półmisek polskich specjałów(szynka wiejska, rolada z boczku, kaszanka, domowy smalec, 

sosy i marynaty polskiego stołu,) 
Talerz polskich serów z konfiturą figową i żurawinowo- czereśniową 

w towarzystwie orzechów i winogron 

Przekąska gorąca na półmiskach: 
Pierogi z kapustą i grzybami 

Pierogi ruskie z rumiana cebulką 
Pierogi ze szpinakiem i oscypkiem 

Zupa do wyboru: 
Chłodnik z botwiną 

lub 
Flaki po warszawsku 

lub 
Żurek staropolski gotowany na wędzące z grzybami podawany z biła kiełbasą i jajkiem  

Danie główne do wyboru: 
Zrazy wołowe z prażoną kaszą gryczaną zapiekaną z oscypkiem 

podane z buraczkami zasmażanymi 
lub 

Połówka kaczki w sosie żurawinowo - pomarańczowym marynowana w kminku i majeranku 
podana z grillowanym jabłkiem, kopytkami i liśćmi szpinaku 

Lub 
Smażony filet z sandacza podawany na puree marchwiowo-selerowym z frisse z dodatkiem 

sezonowych warzyw podawany z gulaszem z raków 

Desery do wyboru 
Beza z aksamitnym kremem z  musem z sezonowych owoców 

lub 
Sernik z białą czekoladą  

Lub 
Puchar lodów z domową śmietaną 

Napoje 
Woda gazowana i niegazowana 0,5l/os 

Kawa lub Herbata 



Menu III 
Przekąski serwowane na półmiskach 
Tatar z najlepszej polskiej polędwicy 

Salata z wędzoną kaczką, rukwią wodną i kozim serem 
Pasztet z dziczyzny z galaretką gruszkową 

Podwędzana polędwiczka wieprzowa faszerowana  
musem grzybowym pod galaretką z wiśniówki  
Plastry różowego rostbefu zwinięte w różyczki 

 faszerowane musem chrzanowym na sosie z młodej botwinki 
Duet białych i zielonych szparagów zawiniętych w plastry łososia wędzonego z 

jajkiem na miękko, pod cytrynowym zagajone 
Półmisek polskich specjałów(szynka wiejska, rolada z boczku, kaszanka, 

domowy smalec, sosy i marynaty polskiego stołu) 

Danie główne do wyboru  
Comber z sarny ze smażonymi borowikami  

podany na blanszowanym szpinaku z ziemniakami opiekanymi 
lub  

Jesiotr pod piwnym zabajone z jajkiem na miękko, bukietem  
warzyw na parze i ryżem mieszanym 

Desery do wyboru  
Tarta owocowa z sorbetem porzeczkowym 

lub 
Lody w migdałowym koszyku z sezonowymi owocami 

 i domową śmietaną 
lub 

Beza Pavlova z aksamitnym kremem i musem malinowym 
Napoje 

Soki owocowe, woda gazowana i niegazowana w dzbankach, kawa i herbata 



Menu IV ,,Letnie grillowanie” 

Półmisek polskich specjałów(szynka wiejska, rolada z boczku, kaszanka, 
domowy salceson, sosy i marynaty polskiego stołu) 

Talerz polskich serów z konfiturą figową i żurawinowo- czereśniową 
w towarzystwie orzechów i winogron 

 Smalec 
Ogórki kiszone 

Danie główne z grilla : 
Talerz mięs grillowych: szaszłyk z kurczaka przekładany warzywami, żeberka 

wędzone, karkówka ,schab z oscypkiem ,pstrąg wędzony 
śliwki owijane w boczku ,białą kiełbasa, kaszanka 

Ziemniaki pieczone z gzikiem 
Sałaty mieszane z miodowym vinegrett 

Dresing jogurtowy 
Dresing paprykowy 

Deser na parterach: 
Rurki własnego wyboru z bitą śmietaną  

Napoje: 
Woda w dzbankach gazowana i niegazowana 

Kieliszek wina 125 ml lub piwo 0,5 l/os


