MENU WIGILIJNE 162,00 zł/os.
1 zupa, 4 dania, 4 przekąski
Zupa ( do wyboru 1 zupa)
Barszcz czerwony z uszkami
Barszcz czerwony z krokietem z kapustą i grzybami
Zupa grzybowa z makaronem
Zupa rybna
Krem szpinakowy z łososiem

Dania gorące (do wyboru1 pozycja)
Tradycyjny karp smażony podawany z ziemniakami oraz grzybami w śmietanie
Pstrąg smażony przyprawiony czosnkiem oraz rozmarynem podawany z ziemniakami z wody
oraz zestawem surówek
Karkówka pieczona z dodatkiem sosu myśliwskiego podawana z kopytkami oraz buraczkami
Panierowana pierś z kurczaka z dodatkiem sera i pomidora podawana z ziemniakami w ziołach
oraz zestawem surówek

Drugie danie ciepłe
Duo pierogów - pierogi z kapustą i grzybami oraz serem i ziemniakami– 6 sztuk na osobę
Dodatek: sos grzybowy

Trzecie danie ciepłe – do wyboru 2 pozycje po 50% liczby Gości – 100%
Pstrąg smażony przyprawiony czosnkiem oraz rozmarynem podawany z ziemniakami z wody oraz
surówką
Filet z dorsza z dodatkiem sosu szpinakowo-serowego z ziemianami z wody oraz surówką wiosenną
Filet rybny w sosie porowym podawany z puree ziemniaczanym oraz surówką
Roladka wieprzowa z sosem ciemnym podawana z kopytkami oraz buraczkami
Roladka drobiowa faszerowana szpinakiem z sosem serowym podawana ze smażonymi
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ziemniakami oraz sałatką wiosenną
Grillowana pierś z kurczaka w sosie pieczarkowym z dodatkiem zapiekanych ziemniaków oraz
sałatką wiosenną

Przekąski zimne ( do wyboru 4 pozycje)
Półmisek rozmaitości ( m.in. wędliny, sery, pasztet, smażone pieczarki)
Śledź w śmietanie
Śledź w oleju
Śledź pod pierzynką
Sałatka śledziowa z ziemniakami
Pstrąg w galarecie
Ryba po grecku
Rolada z łososiem ze szpinakiem
Tradycyjna świąteczna sałatka jarzynowa
Sałatka ziemniaczana z ogórkiem i cebulą

Ciasto wigilijne
Patera ciast świątecznych (sernik tradycyjny, keks, makowiec, jabłecznik ) – 150 g/os

Napoje
Świąteczny kompot z suszu
Kawa, herbata bez ograniczeń
Soki, napoje gazowane, woda - 1 l/osobę
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