Przystawki:
Półmisek wędlin staropolskich
Półmisek mięs pieczonych i pasztetów
Deska serów
Befsztyk tatarski
Tatar z łososia serwowany z zielonym pieprzem
Roladki szpinakowe z łososiem
Schab po warszawsku w galarecie

Indyk w maladze
Tymbaliki z kurczakiem
Tymbaliki z łososiem
Tymbaliki z warzywami
Łosoś w galarecie korzennej
Cykoria nadziewana wędzonym łososiem na
sałatce z rzodkiewki
Terina z łososia z zielonym pieprzem
Ryba po grecku
Ryba faszerowana
Śledź na trzy sposoby (w oleju, śmietanie, salsa)
Śledź w sosie słodko-kwaśnym
Jaja faszerowane

Babeczki koktajlowe zapiekane z serem camembert
i bekonem
Roladki z szynki nadziewane szparagami w
galarecie

Strudel z kurczakiem i warzywami
Mini tarta z kurczakiem i papryką
Teirna z piersi kurczaka z rodzynkami i
brzoskwinią
Tortilla z kurczakiem i salsą pomidorową
Tortilla z wędzonym łososiem i rukolą

Sałatki:
Jarzynowa tradycyjna

Grecka
(mix sałat, ogórek, pomidor, papryka, oliwki, ser
feta, sos winegret)
Chłopska
(ziemniaki, boczek wędzony, natka pietruszki,
jajko, majonez)
Sułtańska na słodko
(kurczak, ananas, kukurydza, rodzynki, majonez)
Nicejska
(mix sałat, ogórek, papryka, pomidor, oliwki,
tuńczyk, ziołowy sos winegret)
Barbórka
(mix sałat, pomidor, ogórek, papryka,
kurczak grilowany w ziołach, sos miodowomusztardowy)
Pomidory z mozarellą
(pomidory, ser mozarella, bazylia, sos
bazyljowo-balsamiczny)
Caprese
(rukola, kulki sera mozarella, pomidorki
koktajlowe, oliwa z oliwek, ocet balsamiczny)

Brokułowa
(brokuły, jajko gotowane, kukurydza, ser feta,
pestki słonecznika)
Szefa
(mix sałat, szynka, ser żółty, pomidorki koktajlowe,
cebula czerwona)
Meksykańska z kurczakiem
(kurczak, czerwona fasola, biała fasola kukurydza,
ananas)
Skandynawska z wędzonym łososiem
Mieszanka zielonych sałat, mięta, jajko, pomidorki
koktajlowe, dresing cytrynowy, wędzony łosoś
Dworska z piersią kaczki
Mix zielonych sałat, pomarańcza,
truskawka,borówka amerykańska,

Przystawki gorące:
Boeuf strogonow
Ragout wieprzowe z cukinią, papryką oraz ziołami
prowansalskimi
Bigos staropolski
Flaki
„Flaczki” z boczniaków
Panierowany camembert podawany z żurawiną na
bukiecie zielonych sałat
Śliwka pieczona w boczku z sosem tatarskim
Nuggetsy z kurczaka z sosem czosnkowym

Zupy:
Rosół z makaronem
Rosół królewski z kołdunami

Żurek staropolski
Zupa krem z cukinii z grzankami
Barszcz czerwony z pasztecikami
Krem z brokuł z groszkiem ptysiowym
Krem z zielonego groszku z grzankami
Zupa krem z szparagów
Zupa krem z borowików z grzankami
Zupa krem z cukini na białym winie serwowany z
groszkiem ptysiowym
Pikantna zupa meksykańska z wieprzowiną
Zupa cygańska z kiełbasą
Zupa krem z pomidorów i kopru włoskiego
serwowana z grzankami i fetą
Zupa krem z boczniaków serwowana z groszkiem
ptysiowym

Zupa cebulowa z grzankami serowymi
Zupa ziemniaczana z wędzonym łososiem

Dania główne:
Medaliony z kurczaka w sosie śmietanowoczosnkowym
Pierś kurczaka marynowana w pesto z szynką
parmeńską
Panierowany filet z piersi kurczaka
Panierowany filet z piersi kurczaka zapiekany z
mozarellą
Aromatyczny filet z piersi kurczaka w sosie
tymiankowym
Eskalopki drobiowe w sosie kurkowym
Kotlet schabowy
Karkówka w sosie śliwkowym

Karkówka w sosie korniszonowym
Polędwiczki wieprzowe w kremowym sosie
borowikowym,
Kotlet Devolay
"Devolay" z nadzieniem pieczarkowym
"Devolay" z nadzieniem serowym
Kieszeń schabowa nadziewana pieczarkami
Polędwiczki wieprzowe z mozarellą i grillowaną
cukinią
Kotleciki z polędwiczek wieprzowych na ragout
warzywnym z serem brie
Sznycelki ze schabu zapiekane z warzywami pod
kołderką serową
Pierś kurczaka nadziewana szpinakiem i suszonymi
pomidorami

Pierś kurczaka nadziewana serem feta i szpinakiem
w sosie ze świerzych pomidorów
Faszerowane bioderko kurczaka rolowane w
boczku
Aromatyczna pierś kaczki w sosie żurawinowym
Plastry szynki pieczonej w sosie rozmarynowym
Łosoś w sosie koperkowym
Sola w sosie kurkowym
Pieczone udko kaczki na duszonych jabłkach z
majerankiem
Grillowane kotleciki cielęce z sosem
rozmarynowym

Dodatki:
Ziemniaki z wody
Ziemniaki opiekane
Duet ryżowy

Ryż z warzywami
Kluski śląskie
Kluski francuskie
Kopytka
Frytki
Talarki ziemniaczane
Kapusta zasmażana
Buraczki
Warzywa blanszowane z masłem ziołowym
Czerwona kapusta na słodko
Marchewka z groszkiem
Cukinia pieczona z czosnkiem i pomidorami
Marchewka z imbirem glazurowana w miodzie
Mix zielonych sałat z sosem winegret
Bukiet surówek
(koperkowa, mizeria, z czerwonej kapusty,
kolorowa, marchewka por, coleslaw, selerowa)

Desery:
Sałatka owocowa
Jabłecznik z lodami waniliowymi na ciepło
Puchar lodowy z owocami
Flan waniliowy z sosem truskawkowym
Tarta owocowa z sosem waniliowym
Tarta jabłkowa
Wybór ciast

