MENU SEZONOWE - MAJ

Przystawki zimne serwowane
- Carpaccio wołowe, rukola, kapary, parmezan, oliwa 30 zł
- Sałatka z pieczoną polędwiczka, pomidory koktajlowe, ser mozzarella, papryka, truskawki,
winegret 20 zł
- Sałatka z gruszką, kozi ser, kiełki, mix salat, winegret cytrynowo-miodowy

20 zł

- Sałatka ze świeżym szpinakiem, roszponka, indyk, żurawina, sos jogurtowy,
grzanki czosnkowe
20 zł
- Sałatka ze szparagów, truskawki, jabłko, orzech włoski, szynka parmeńska, grzanki, sos
jogurtowy 20 zł
- Sałatka z młodego szpinaku, kaczka, karmelizowane jabłko, grzanki 15 zł

Przystawki gorące serwowane
- Szaragi zapiekane z boczkiem, sos musztardowy

20 zł

- Szparagi z patelni, jajko po wiedeńsku, oliwa20 zł
- Bliny gryczane, dip ziołowy

20 zł

- Tarta ze szpinakiem, sos czosnkowy 15 zł
- Zapiekanka w kokilkach, sałatka wiosenna z oliwą z oliwek 20 zł


Kurczak, warzywa, ser, śmietana, bazylia

- Placki ziemniaczane z zielskiem, dip ziołowy

15 zł

Zupy
- Krem ze szparagów, posiekane jabłko, kleks śmietany
- Chłodnik podlaski, ziemniaczki z koperkiem
- Chłodnik litewski z nowalijkami, jajko

15 zł
15 zł

- Barszcz z komosy, ziemniaki ze skwarkami 15 zł
- Szczawiowa z młodego szczawiu, jajko
- Zupa z młodej kapusty z koperkiem 15 zł
- Rosół tradycyjny, domowy makaron 15 zł
- Rosół ziołowy 15 zł

15 zł

20 zł

Dania główne
- Kaczka pieczona, kasza jaglana, jabłko z żurawiną, warzywa sezonowe

45 zł

- Polędwiczki wieprzowe, sos jabłkowo-rabarbarowy, kopytka ziołowe, sałatka wiosenna
- Schab, sos koperkowy, młode ziemniaki lub puree, duszony szpinak, rzodkiewka ze
szczypiorkiem 40 zł
- Sandacz pieczony w ziołach, sos szparagowy, risotto, szparagi, komosa

45 zł

- Królik duszony, sos śmietanowy, puree z białych warzyw lub ziemniaki, rzodkiewka ze
szczypiorkiem, warzywa sezonowe
50 zł
- Pasta penne, sos śmietanowo-szparagowy

20 zł

- Pierogi z kaczką i śliwką, sałatka wiosenna

25 zł

- Pierogi białym serem i zielskiem, dip ziołowy 25 zł

Desery
- Tiramisu, truskawki

15 zł

- Tarta z rabarbarem, sos waniliowy

15 zł

- Szarlotka z rabarbarem, lody waniliowe

15 zł

- Torcik bezowy z owocami sezonowymi

15 zł

- Sernik na zimno z truskawkami

15 zł

- Naleśnik z serem, sos truskawkowy, bita śmietana

15 zł

- Owoce zapiekane pod kruszonką 15 zł
- Creme brulee 15 zł
- Ciasto karmelowe

15 zł

Uwaga! Przy zamówieniu kilku dań do wyboru ceny posiłków mogą ulec zmianie.

45 zł

