MENU I

MENU II

MENU III

Rosół z makaronem

Krem brokułowy z prażonymi migdałami lub rosół

Żurek z białą kiełbasą i jajkiem lub rosół

Rolada wołowa tradycyjna
Kotlet panierowany
Pieczeń z karkówki
Kotlet de volaille
Kotlet Hawaj
Kluski śląskie
Ziemniaki z wody z koperkiem
Kapusta czerwona duszona z jabłkiem
Surówka z białej kapusty
Bukiet jarzyn gotowanych
***
Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną
Patera owoców
Kawa i herbata bez ograniczeń
***
Półmisek wędlin, pasztetów i serów
Marynaty warzywne
Tymbaliki drobiowe
Pieczywo mieszane
Pieczywo czosnkowe na ciepło
Śledź „ po wiejsku”
Sałatka cesarska
Sałatka tradycyjna jarzynowa
***
Golonko po bawarsku na kapuście kiszonej
Szaszłyk z indyka
Kotlet drwala
Ziemniaki purèe
Frytki
Surówka z kapusty pekińskiej
***
Barszcz czerwony
Krokiety
Flaczki

Sakiewki wieprzowe z farszem grzybowym
Kotlet nadziewany szynka i serem
Kotlet panierowany
Rolada wieprzowa
Udko z kaczki
Pieczeń z indyka faszerowana
Kluski śląskie
Kluski szare
Ziemniaki purèe
Kapusta biała zasmażana w śmietanie
Kapusta czerwona z żurawiną
Surówka z pora
Marchew z groszkiem
***
Lody waniliowe z musem owocowym
Patera z owocami
Kawa i herbata bez ograniczeń
Ciasto do wyboru 6 rodzai
***
Półmisek wędlin, pasztetów i mięs pieczonych
Deska serów
Tymbaliki drobiowe
Ozorki wołowe lub cielęce w sosie chrzanowym
Marynaty warzywne
Łosoś w cieście
Tatar wołowy
Sałatka gyros
Sałatka makaronowa
Sałatka Caprese - sezonowo
Pieczywo mieszane
Pieczywo czosnkowe na ciepło
***
Udko faszerowane
Stek z karczku z cebulką
Delicja francuska
Gyros
Tzatzyki

Warkocz z polędwicy w sosie z grzybów leśnych
Kotlet Cordon Bleu
Gicz jagnięca
Pierś z kaczki z konfiturą z żurawiny
Sandacz w sosie maślanym
Rolada wołowa
Kluski śląskie
Kopytka ziołowe
Krokieciki ziemniaczane
Surówka z białej kapusty
Buraczki zasmażane
Mix sałat z sosem winegret
Bukiet jarzyn w sosie holenderskim
***
Deser z białej czekolady
Deser Pana Cotta z sosem z owoców sezonowych
Owoce filetowane na szwedzkim stole
Tort weselny , kawa , ciasto
***
Półmisek mięs pieczonych
Tymbaliki drobiowe
Pomidory faszerowane
Śledzie po Kaszubsku
Panierowany Camembert z żurawiną
Tatar wołowy
Papryka faszerowana kozim serem
Pieczywo mieszane
Pieczywo czosnkowe na ciepło
Sałatka firmowa
Sałatka królewska
Jajko na sałatce
Sałatka brokułowa
Sałatka frize z orzechami
***
Udziec pieczony z kapustą zasmażaną serwowany
przez kucharza

MENU I

MENU II
Ćwiartki ziemniaków opiekanych
Frytki
Sałatka grecka
***
Bogracz wołowy z bagietką
Barszcz czerwony
Krokiety

MENU III
Włoski kotlet w szynce parmeńskiej
Schab z fetą
Grillowany łosoś glazurowany
Ziemniaki opiekane w ziołach i papryce
Łódeczki ziemniaczane
Surówka z kapusty pekińskiej z ogórkiem
Sałatka grecka
***
Danie Chińskie (polędwiczki wieprzowe w sosie
słodko-kwaśnym) z ryżem
Zupa gulaszowa z papryką
lub Faszerowana papryka

