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zupy

-menu

-rosół z makaronem
-zupa żurek na podgrzybkach
-zupa z soczewicą pomidorami warzywami korzeniowymi
-flaki
-zupa grzybowa z borowikami
-zupa krem z młodych buraczków dodatkiem botwiny
-zupa krem pomidorowy z bazylią
-zupa krem z białych jarzyn z chrupiącym beconem
-zupa krem z dyni z mleczkiem kokosowym
-zupa krem porowy z oliwą suszonych pomidorów
-Dania główne
-Pierś kurczaka w parmezanie
-tradycyjny kotlet schabowy
-pierś kurczaka faszerowana serem mozarelą sos figowy
-udo kaczki pieczone podane z sosem jabłkowo-porzeczkowym
-zrazy z schabu wieprzowego nadziewane warzywami,beconem sos własny
-udziec z indyka z sosem pomidorowo-paprykowy
-perliczka faszerowana sos morelowy
-kurczak faszerowany sos pieczarkowy
-polędwiczka wieprzowa pieczona w niskiej temp.owinięta beconem sos kremowy zielony pieprz
-policzek wołowy w sosie czerwonego wina z warzywami
-gołąbki sos pomidorowy
-sum w łusce ziemniaczanej sos biała cebuli
-pstrąg łososiowy pesto bazyliowym z salsą pomidorową
-sandacz sos porowy

-owoce morza kalmary ,małrze,krewetka sos mleczka kokosowego
Dodatki
-ziemniaki pieczone cząstki
-ziemniaki piure
-gnochi z pesto
-kasza bugur
-pęczoto z warzywami
-rizotto z grzybami
Przekąski
-jaja faszerowane musem z szynki i

musem z łososia

-tatar wołowy z piklami
-tatar z łososia ogórkiem zielonym.kaparami,szczypiorkiem,suszony pomidor
-polędwiczka wieprzowa z grilowanymi warzywami w pesto
-polędwiczka wieprzowa faszerowana musem chrzanowym
-pierś kaczki carpacio z pomarańczą,chatnej z ananasa na rucoli
-tymbaliki z ozorków
-tymbaliki z łososia
-tortill z warzywami grilowanymi ; mozarellą;,kurczakiem wędzonym;łososiem wędzonym
-roladki z szpinaku z łososiem wędzonym
-roladki z ciasta francuskiego z szynką szparagami suszonym pomidorem
-mix serów coctajlowych
-pstrąg faszerowany łososiem
-rosti ziemniaczane z łososiem wędzonym i twarogiem
-bruszeta z pieczoną papryką,tapenadą oliwek czarnych ziellonych z karczochami
-pieczone miesa i dojrzewające z humusem i tapenadą
-sałatka selera naciowego kurczaka wędzonego,papryki,sos cytrusowy

-sałatka kalafiora,karczochów.oliwki.papryki .groszek zielony. cukinia
-sałatka makaronowa z pesto z grilowaną cukinią i suszonym pomidorem
-sałata z pieczoną papryką,pomidorkami schery,ser parmezan,sos balsamico
-sałatka pieczoną gruszką,orzechami,ser wędzony twaróg
-mix sałatek[zczerwonej kapusty.białej kapusty,mizeria]
-Desery
-ptysie z musem śmietankowym
-sernik z musem białej czekolady
-brałni czekoladowe
-mus z mango
-mus z czarnych porzeczek
-mus białej czekolady z cytrusami i malinami
-mus karmelowy
-tiramizu
-ciasto marchewkowe kremem serowym
-beza z kremem mascarbone z konfiturą morelowy
-panacotta
-krem brulee
-owoce sezonowe
-napoja gazowane ,niegazowane-soki kawa ,herbata

