
ZUPY porcja cena 

Krem z kurek z serem lazur i z grzanką 250 ml  8,00 zł 

Żurek Staropolski z białą kiełbasą i jajkiem 250 ml  5,00 zł 

Barszcz czerwony czysty 250 ml  5,00 zł 

Krokiet do barszczu 1 szt.  3,00 zł 

Tradycyjny rosół z makaronem 250 ml  5,00 zł 

GŁÓWNE DANIA

DROBIOWE 

Kaczka faszerowana po straopolsku bez kości 1 szt. - ok. 1,8 kg.  90,00 zł 

Udko kacze pieczone 1 sztuka 150 gr.  12,00 zł 

Szaszłyk drobiowy z warzywami 180 gr.  10,00 zł 

Łódeczki drobiowe z warzywami 150 gr.  9,00 zł 

De volaille 120 gr.  8,00 zł 

Kurczak z trzema serami 180 gr.  13,00 zł 

Kurczak w stylu włoskim 180 gr.  13,00 zł 

Filet zapiekany z warzywami i serem 150 gr.  8,00 zł 

Filet ze szpinakiem i mozzarelą zapiekany 120 gr.  8,00 zł 

Roladka z fileta ze szpinakiem + sos z suszonym pomidorem 120 gr.  8,00 zł 

Roladka drobiowa z serkiem ziołowym 120 gr.  8,00 zł 

Udo faszerowane z kurczaka 120 gr.  7,00 zł 

Stek z udek w sosie warzywno pomidorowym 120 gr.  7,00 zł 

Kotlet drobiowy szarpany z warzywami 120 gr.  7,00 zł 

Pierś z kurczaka w cieście francuskim 1 kg.  60,00 zł 

WIEPRZOWE 

Polędwica Wellington (polędwica w cieście francuskim) 1 kg  70,00 zł 

Polędwiczki w boczku pod kapeluszem serowym 120 gr.  13,00 zł 

Medaliony z polędwicy w sosie pieczarkowym 120 gr.  12,00 zł 

Policzki wieprzowe w sosie własnym 120 gr.  12,00 zł 

Szaszłyki wieprzowe z warzywami 180 gr.  10,00 zł 

Sakiewki ze schabu z kapustą i grzybami 120 gr.  8,00 zł 

Pieczeń z szynki + sos chrzanowy lub grzybowy 120 gr.  9,00 zł 

Golonka gotowana w warzywach ok.200 gr.  13,00 zł 

Żeberko glazurowane 120 gr.  8,00 zł 

Pieczeń z karkówki w sosie myśliwskim 120 gr.  8,00 zł 

Zrazik z mięsa mielonego w otuline z boczku 120 gr  7,00 zł 

                          CATERING



Kotlet schabowy zapiekany z pieczarką 120 gr.  7,00 zł 

Tradycyjny kotlet schabowy 120 gr.  6,00 zł 

WOŁOWE 

Bitki wołowe w sosiem własne 120 gr.  12,00 zł 

Zraziki wołowe z ogórkiem, cebulą i boczkiem + sos pieczeniowy 120 gr.  11,00 zł 

RYBY 

Filet z łososia w ziołach 150 gr.  20,00 zł 

Łosoś w cieście francuskim 100 gr.  8,00 zł 

Pstrąg z pieca  w całości 300-350 gr.  18,00 zł 

Filet z suma w sosie winnym 150 gr.  14,00 zł 

Filet z dorsza panierowany 120 gr.  10,00 zł 

Dorsz pod chrupiącą kruszonką 150 gr.  18,00 zł 

POZOSTAŁE 

Bigos Staropolski 100  gr.  4,00 zł 

Kapusta zasmażana 100 gr.  3,00 zł 

Pierogi własnej  roboty (z serem, ruskie, z kapustą i grzybami) 1 sztuka  1,50 zł 

MIĘSNE 

Tatar wołowy 100 gr.  12,00 zł 

Mix mięs pieczonych  (schab, karkówka,polędwica) 100 gr.  5,00 zł 

Karkówka faszerowana mięsem drobiowym 100 gr.  4,50 zł 

Peklowana polędwiczka wieprzowa w szynce  100 gr.  8,00 zł 

Domowy pasztet z sosem cumberlant 100 gr.  4,00 zł 

Rolada drobiowa ze szpinakiem i suszonym pomidorem 100 gr.  4,00 zł 

Szparaga w szynce z serkiem 100 gr.  4,00 zł 
Terrina z drobiowa w otulinie  z marchewki / liści Nori 100 gr.  3,50 zł 

Tymbaliki-zimne nóżki drobiowe lub wieprzowe  1 szt.  2,00 zł 

RYBNE 

Pstrąg faszerowany warzywami w galarecie 1 szt  20,00 zł 

Roladka z łososia wędzonego z serem 100 gr.  12,00 zł 

Rolada szpinakowa z łososiem 100 gr.  9,00 zł 

Śledź pod pierzynką 100 gr.  5,00 zł 

Śledź w pomidorach i cebuli 100 gr.  4,00 zł 

Śledź w oleju z cebulą 100 gr.  4,00 zł 

Ryba po grecku 100 gr.  4,00 zł 

Ryba po japońsku 100 gr.  4,00 zł 

Mix ryb w galarecie (łosoś, pstrąg, dorsz) 100 gr.  8,00 zł 

SAŁATKI 

Sałatka Grecka 100 gr  4,00 zł 

Sałatka Cezar 100 gr.  4,00 zł 

Sałatka Gyros 100 gr.  3,00 zł 

ZIMNE ZAKĄSKI                                                                                                                                                              
1 półmisek to 4 do 8 por. 100 gr. w zależności od rodzaju 



Sałatka Finezja (brokuł, kalafior, pomidor, jajko, sos lekko 

czosnkowy, por) 100 gr.  3,00 zł 

Sałatka Hawajska (kurczak , ananas, kukurydza, sos) 100 gr.  4,00 zł 

Sałatka Krabowa 100 gr.  4,00 zł 

Sałatka z selera naciowego z jabłkiem 100 gr.  3,00 zł 

Sałatka Włoska (szynka, granat, ser pleśniowy) 100 gr.  7,00 zł 

Sałatka z kurczakiem i awocado 100 gr.  7,00 zł 

Sałatka jarzynowa tradycyjna 100 gr.  3,00 zł 

Karpacio z buraka pieczonego  z serem i rucolą 100 gr.  4,00 zł 

POZOSTAŁE 
Babeczki kruche faszerowane pesto pomidorowym, pesto 

bazyliowym, twarożkiem - mix po 3 szt. 9 szt  30,00 zł 

CIASTA własnego wypieku 

Sernik śmietankowy 1 kg  30,00 zł 

Szarlotka domowa 1 kg  28,00 zł 
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