
MENU WIGILIJNE:

Zupy:
Grzybowa z domowymi kluseczkami          350ml    11,00 zł
barszcz z uszkami           350ml     9,00 zł

Dania na ciepło:

Karp smażony w migdałach                     180g   15,00 zł
karp smażony w miodzie           150g   13,00 zł
Pstrąg smażony w pieczarkach i estragonie       150g  14,00 zł
Sandacz smażony w curry z gorczycą           150g  18,00 zł
Kulebiak wigilijny z kapustą i grzybami  1.000 g  35,00 zł
Pierogi z kapustą i grzybami      6 szt.   12,00 zł
Pierogi ruskie                   6 szt.     9,00 zł
Pierogi ze szpinakiem i serem pleśniowym      6 szt.  14,00 zł
Pierogi z łososiem        6 szt.   18,00 zł
Pierogi z makiem        6 szt.   12,00 zł
Kaczka pieczona nadziewana  jabłkami cała                                100,00 zł
Gęś pieczona nadziewana cała                                                              180,00 zł

Gotowe potrawy na twoim stole!



MENU WIGILIJNE:
Dania na zimno:

Ryba po grecku                                 200 g        14,00 zł
Karp po żydowsku                        220 g    14,00 zł
Śledzie w oleju z cebulką                               150g           8,00 zł
Śledzie w śmietanie z cebulką i jabłkiem   150g     9,00 zł
Śledzie z suszonymi śliwkami     150g     9,00 zł
Śledzie w zalewie octowej                  150g      7,00 zł
Sałatka ziemniaczana z wędzoną makrelą  100g     6,00 zł
Sałatka jarzynowa tradycyjna     150g     5,00 zł



MENU ŚWIĄTECZNE:

Zupy:

Żurek         350 ml                  12,00 zł
Gulaszowa        350 ml                 14,00 zł
Rosół wiejski z domowym makaronem   350 ml                 11,00 zł

Dania na ciepło: 
Schab pieczony ze śliwką/morelą w sosie własnym     150g     12,00 zł
Karkówka pieczona z kolorowym pieprzem              150g     14,00 zł
Kotlet de volaille tradycyjny           150g                   15,00 zł
Konfitowane udko z kaczki           200g                   18,00 zł
Zrazy radziwiłłowskie z wołowiny          100g                  12,00 zł
Zrazy wieprzowe ze schabu           100g                      9,00 zł
Golonka pieczona w piwie z warzywami         1 szt.                  28,00zł

 

Gotowe potrawy na twoim stole!



MENU ŚWIĄTECZNE:

Dania na zimno:

Tatar wołowy z cebulką i ogórkiem kiszonym        100g        16,00 zł
Rolada z boczku pieczona               100g                    7,00 zł
Szynka pieczona       100g         6,00 zł
Sałatka z szynką i ananasem     100g                   6,00 zł 

Gotowe potrawy na twoim stole!


