Menu
Wigilijne

24.12.2018 godz. 18:00
Kolacja Wigilijna
I danie
Barszcz czerwony z uszkami
Zupa grzybowa z łazankami
II danie
Smażone dzwonki z karpia z duszoną cebulką
Nadziewane szpinakiem roladki z sandacza
w otulinie szynki parmeńskiej,
na sosie cytrynowym
Pieczony pstrąg w migdałach i boczku
Mix pierogów
Dodatki
Warzywa z wody
Opiekane ziemniaki
Kapusta z grochem
Napój
Kompot z suszu
Zimna płyta
Tatar z łososia
Śledzie w śmietanie z buraczkami
Karp po żydowsku
Dorsz w duszonych warzywach
Sałatka jarzynowa
Naleśniki z wędzonym łososiem,
twarogiem i rukolą
Deski serów
Bufet
Bufet herbaciano-kawowy
Soki owocowe i woda w dzbankach
Patery owoców
Wybór ciast i deserów

25.12.2018 Boże Narodzenie
Obiadokolacja
w formie bufetu, godz. 15:00-20:00
Przystawki
Rolada z kaczki z bakaliami na sałatach
Carpaccio z buraków
Tatar ze śledzia
Bruschette
Ptysie z kawiorem
Mus z wątróbek na tostach
Zupy
Rosół z kluseczkami
Dyniowy krem z pestkami z dyni
Zupa na duszonej wieprzowinie z fasolą i grzybami
Dania główne
Kotlety z baraniny z czosnkiem
Zrazy wołowe w sosie własnym
Filet z kurczaka nadziewany szparagami, w otulinie
szynki parmeńskiej na maślanym sosie
Golonki wieprzowe na zasmażanej kapuście
Pieczony łosoś na szpinaku
Domowe gołąbki w sosie pomidorowym
Rolada z gęsi nadziewana wieprzowiną
Pomidory nadziewane duszonymi warzywami
Dodatki
Warzywa z wody, Opiekane ziemniaki,
Kasza jęczmienna pęczak, Kopytka na maśle, Surówki
Desery
Krem karmelowy z imbirem i lionką
Mille foglie z masą budyniową
Mokka z pomarańczą
Krem czekoladowy z wiśniami
Krem bawarski z malinami i mango

ŚSniadania SwiAteczne
Gorący bufet
Żurek z kiełbasą i grzybami
Pieczone kaczki
Pierogi
Kiełbaski i parówki
Naleśniki
Jajecznica
Zimny bufet:
Półmiski wędlin i mięs pieczystych
Pasztet z żurawiną
Sery twarogowe na słono i słodko
Sery wędzone, twarde i pleśniowe
Jajka
Sałatka capresse
Sałatka grecka
Sałatka jarzynowa
Ryby wędzone, smażone
Śledzie
Marynaty
ogórki, pieczarki, papryka, dynia,
kukurydza cebulka.
Półmiski świeżych warzyw, mix płatków, jogurty,
masło, miód, dżemy, pieczywo
Bufet
Bufet herbaciano-kawowy
Soki owocowe i woda w dzbankach
Patery owoców
Wybór ciast i deserów

