
Zupa(jedna do wyboru)

krem z pomidorowy podany z groszkiem ptysiowym
krem z białych warzyw podany z grzankami ziołowym 

gazpacho andaluzyjskie
zupa cebulowa francuska

aromatyczny krem z pieczonej papryki z serkiem kozim
rosół królewski z kołdunami

rosół królewski z domowym makaronem

Danie główne(po trzy do wyboru)

schab wieprzowy nadziewany porem i warzywami  serwowany na sosie francuskim z lekkim
posmakiem białego wina

zrazy nadziane boczkiem i kiszonym ogórkiem , serwowane z sosem pieczeniowym
pierś z kurczaka faszerowana szpinakiem i serem pleśniowym

żeberka w miodowej zalewie
polędwica wieprzowa na sosie grzybowym 

Dodatki(po dwa do wyboru)

ziemniaki z wody z koperkiem
ziemniaki pieczone

kopytka
warzywa blanszowane

kluski śląskie
frytki

ryż z warzywami
fasolka szparagowa z bułką tartą

Dodatkowo zestaw surówek

Deser(jeden do wyboru)

torcik Elizabeth
mus truskawkowy z lodami



(opcja z grillem)
Grill

Kurczak marynowany po Libańsku
Wątróbka marynowana w granacie 

Szaszłyk drobiowy
Karczek

Kafta
Pasty Libańskie
Sałatka Grecka

Sałatka śródziemnomorska
Pieczywo
Ziemniaki

Zestaw sosów 

(opcja bez grilla)
Danie podane na talerzach(jedno do wyboru)

pierś z kurczaka nadziana mozzarellą i suszonymi pomidorami z ziemniaczkami zapiekanymi oraz
warzywami blanszowanymi

poliki wołowe w sosie śliwkowym z purre z marchwi
roladki z tilapii w asyście różyczek z brokuła duszone na porach w śmietanie serwowane z ryżem

jaśminowym 

Danie garnkowe(jedno do wyboru)

żur z jakiem i kiełbasą
barszcz czerwony z pasztecikiem lub uszkami 

Danie garnkowe(jedno do wyboru)
 

boeuf strogonow 
flaki wołowe z warzywami



zimna płyta(8 do wyboru)
schab ze śliwką i morelą

wieprzowina rolowana z grzybami
karczek podany na ostro

pasztet własnej roboty z ćwikłą
rolada z boczku

kalafior po Libańsku
pasty Libańskie

sałatka gyros
sałatka grecka

sałatka jarzynowa
sałatka ziemniaczana
sałatka z brokułami

sałatka cezar 
sałatka bliskowschodnia z kaszą gryczaną

śledź w oleju
śledź w śmietanie

śledź po kaszubsku
ryba po grecku

roladki krabowe z musem chrzanowym
szynka ze szparagami z musem chrzanowym

tymbaliki
ozory w galarecie

falafel z sosem tahini 
koreczki (kabanos,ser,oliwki)

koreczki Libańskie (kafta , cukinia , kalafior)
jajka faszerowane na dwa sposobów

tatra z jakiem  przepiórczym
łososi wędzony z ricottą

kaczka faszerowana
hummus z warzywami

Kawa, herbata , soki i ciasta
Tort z cukierni Miś(według życzenia)

205 PLN opcja grill + 25 PLN


