Przystawki
Śledź w oleju z kartoflem pieczonym
Śledź w śmietanie
Studzienina – galareta z różnych rodzajów mięs
Studzienina rybna
Pasztet z gęsi
Pasztet z dzika
Pasztet wegetariański

Potrawy mięsne
22 zł/200g
22 zł/200g
20 zł/200g
20 zł/200g
60 zł/500g
90 zł/500g
40 zł/500g

Zupy
Barszcz czerwony
Zupa borowikowa z kluseczkami
Solianka – zupa rybna

10 zł/250ml
19 zł/250ml
22 zł/250ml

Tradycyjne świąteczne dania
Uszka z borowikami
Pierogi z kapustą i grzybami
Pierogi ze słodką kapustą
Pierogi ruskie
Pierogi z cielęciną
Kluski śląskie
Cepeliny z bryndzą
Cepeliny z grzybami w sosie z leśnych grzybów
Gołąbki z grzybami w sosie z leśnych grzybów
Mini krokieciki z kapustą
Mini krokieciki z mięsem
Paszteciki z grzybami i czarnuszką

2,5 zł/szt
3 zł/szt
2,5 zł/szt
2,5 zł/szt
3 zł/szt
15zł/500g
36 zł/2szt
36 zł/2szt
39 zł/2szt
7 zł/szt
8 zł/szt
6 zł/szt

Świeże ryby
Karp po litewsku (dzwonki), smażony z czosnkiem
Filet z sandacza pieczony z masłem czosnkowym
Polędwica z dorsza w sosie koperkowym
Łosoś pieczony w sosie ziołowym

28zł/250g
32 zł/200g
28 zł/200g
32 zł/200g

Roladki z soli i łososia w sosie ziołowym

30 zł/2szt

Filet piersi z kaczki z jabłkiem i żurawiną
Schab pieczony ze śliwką w sosie pieczeniowym
Zrazy cielęce zawijane z boczkiem, ogórkiem,
chrzanem i cebulką, w sosie własnym

38 zł/250g
30 zł/200g
38 zł/2szt

Gęś pieczona w całości z jesiennymi owocami,
podawana z kuleczkami ziemniaczanymi i kaszą
oraz surówką z czerwonej kapusty, na czerwonym
winie

380 zł/5kg

Dodatki
Surówka z buraków z żurawiną i figami o smaku
łagodnym lub ostrym
Modra kapusta z morelami i wędzonymi śliwkami
Kapusta z grzybami
Czerwona kapusta na czerwonym winie z jabłkami,
fasolą i rodzynkami
Sałatka jarzynowa
Sos grzybowy
Sos tatarski

14 zł/200g
12 zł/200g
18 zł/200g
16 zł/200g
12 zł/100g
35 zł/350 g
12zł/200g

Desery
Nugat lwowski
Kutia
Sernik wileński
Tort „Czekoladowa rozkosz” – 16 porcji
Makowiec

19 zł/120g
25 zł/100g
20 zł/120g
250 zł
50 zł/ kg

Świąteczne napitki
Kompot z suszonych owoców

12 zł/200ml

