DANIA NA GORĄCO
Postny barszcz czerwony (3 l.)........................................................................................................... 100 zł
Wigilijna zupa grzybowa z lanymi kluseczkami (3 l.)........................................................................ 190 zł
Ragout z piersi kurczaka z grzybami leśnymi (10 porcji) ................................................................ 230 zł
Schab w sosie pieprzowym (10 porcji) .............................................................................................. 250 zł
Wołowe roladki Staropolskie zrazy (10 porcji) ................................................................................. 270 zł
Delikatne piersi z kaczki pieczone z jabłkami w sosie winnym (10 porcji).................................... 350 zł
Filety z łososia w sosie grzybowym (10 porcji) ................................................................................ 360 zł

DODATKI DO DAŃ GŁÓWNYCH
Buraczki zasmażane (10 porcji).............................................................................................................80 zł
Kapusta czerwona zasmażana z jabłkami (10 porcji) ........................................................................90 zł
Marchewka baby zasmażana z dodatkiem śmietany (10 porcji) ................................................... 100 zł

RYBY NA ZIMNO
Tymbaliki z pstrąga z ogonkami rakowymi (1szt.) ..............................................................................10 zł
Śledzie tradycyjne w śmietanie (10 porcji) ....................................................................................... 110 zł
Polędwiczki z dorsza po grecku (10 porcji) ....................................................................................... 180 zł
Surowy łosoś marynowany serwowany w stylu carpaccio (10 porcji) .......................................... 200 zł

MIĘSA NA ZIMNO
Terrina drobiowa otulona wędzonym boczkiem (foremka 500g.) .................................................... 50 zł
Tradycyjny domowy pasztet wieprzowo-wołowy (foremka 500g.) ...................................................60 zł
Rolada z boczku pieczona z zielonym pieprzem (10 porcji)............................................................ 100 zł
Karkówka pieczona marynowana w ziołach i czosnku (10 porcji) ................................................. 100 zł
Schab pieczony marynowany nadziewany morelami i śliwkami (10 porcji) ................................. 110 zł

COŚ W CIEŚCIE I NA CIEŚCIE
Kulebiak z łososiem, szpinakiem i fetą (10 porcji) ........................................................................... 150 zł

SOSY DO POTRAW NA ZIMNO
Musztardowo – koperkowy (0,5 l.) ........................................................................................................20 zł
Ćwikła z chrzanem (0,5 l.) ......................................................................................................................20 zł
Tatarski (0,5 l.) ........................................................................................................................................ 29 zł

GARMAŻ
Uszka z grzybami ( 10 szt. ) ...................................................................................................................20 zł
Pierogi z kapustą i grzybami ( 10 szt. ).................................................................................................20 zł
Krokiety z kapustą i grzybami ( 5 szt. ) .................................................................................................20 zł
Produkt głęboko mrożony (do wyczerpania zapasów)

Coś na słodko...
SERNIK Z MUSEM Z BIAŁEJ CZEKOLADY ø 27 cm lub 24,5 x 28 cm........................................................... 130 zł
Kremowy sernik na kruchym, maślanym spodzie, wykończony musem z białej belgijskiej czekolady.

SERNIK WHISKY NA SPODZIE BROWNIE ø 27 cm lub 24,5 x 28 cm....................................................... 130 zł
Sernik na spodzie brownie z dodatkiem whisky, wykończony polewą z mlecznej belgijskiej czekolady.

SERNIK Z ŻURAWINĄ I KRUSZONKĄ ø 27 cm lub 24,5 x 28 cm................................................................... 130 zł
Delikatny kremowy sernik z domową konfitura żurawinową, zamknięty w lekko cynamonowej kruszonce.

BLACK FOREST ø 26 cm.................................................................................................................................................................. 130 zł
Intensywnie czekoladowe ciasto z wiśniami w rumie, zamknięte w puszystym musie z deserowej belgijskiej czekolady.

CIASTO JABŁKOWE ZE SŁONYM KARMELEM.................................................................................................... 80 zł
Puszyste cynamonowe ciasto z dużą ilością jabłek i domowym słonym karmelem .

PIERNIK STAROPOLSKI ø 35 cm ............................................................................................................................................85 zł
Piernik długo dojrzewający przekładany domowymi powidłami śliwkowymi, oblewany polewą czekoladową z belgijskiej
czekolady.

MAKOWIEC CZEKOLADOWY ø 23 cm BEZGLUTENOWY.......................................................................................110 zł
Makowiec z dużą ilością orzechów i skórki pomarańczowej, z prawdziwą belgijską czekoladą, dekorowany polewą
czekoladową i migdałami.
TARTA FERRERO ø 31 cm................................................................................................................................................................. 99 zł
Tarta na ciasteczkowym, czekoladowym spodzie z kremem czekoladowo-orzechowym, orzechami laskowymi i polewą z
mlecznej belgijskiej czekolady.
TARTA Z KREMEM MIGDAŁOWYM, POMARAŃCZĄ I RUMEM ø 31 cm............................................ 99 zł
Tarta na kruchym, czekoladowym spodzie, z kremem migdałowym, pomarańczą i rumem, wykończona polewą z
deserowej belgijskiej czekolady.
SZARLOTKA WEGAŃSKA ø 26 cm WEGAŃSKA.............................................................................................................85 zł
Pyszna szarlotka na bazie jabłek i kaszy mannej, wykończona chrupiąca kruszonką z cynamonem.

