
Spotkania Wigilijne
 

Propozycja I
 

Zupa:
Barszcz czysty

 
Danie główne:

Dzwonki z karpia lub filet z dorsza w złocistej panierce
podane z sałatką jarzynową

 
Deser:

Szarlotka na ciepło z bitą śmietaną
 

Napoje bez ograniczeń:
Kawa, Herbata (sir William's różne smaki)

Woda z cytryną, napoje owocowe
 

                                                                                                                                           
 

Propozycja II
 

Zupa:
Rubinowy barszcz z uszkami faszerowanymi kapustą i grzybami

 
Danie główne:

Łosoś w sosie cytrynowym lub Pstrąg po śląsku
 

Ziemniaki pieczone w ziołach
Bukiet warzyw gotowanych na parze

 
Zimna płyta:

Półmisek serów, wędlin i naszych wyrobów
Ryba po grecku, Śledź w śmietanie

Jaja na sałatce, Mini caprese
Sałatka jarzynowa

Pieczywo mieszane, masło
 

Napoje bez ograniczeń:
Kawa, Herbata (sir William's różne smaki)

Woda z cytryną, napoje owocowe
 

                                                                                                                                         
cena 85,00/os

cena 50,00/os



Propozycja III
 

Zupa:
Grzybowa z grzankami

 
Danie główne:

Filet z suma panierowany,Filet z dorsza panierowany,
Pierogi  kapustą i grzybami

1,5 p./os
 

Ćwiartki ziemniaczane
Świąteczna kapusta z grzybami

Sałatka Ziemniaczana
 

Do kolacji:
Domowy Kompot

Lampka wina 
 

Deser:
Orzechowy puchar lodowy z lodami Grycan

 
Zimna płyta:

Półmisek serów, wędlin i naszych wyrobów
Ryba po grecku, Śledź w na dwa sposoby

Jaja na sałatce, Tymbaliki rybne
Mini caprese, Pieczarki panierowane w zalewie pomidorowej

Sałatka gyros z kurczakiem
Pieczywo mieszane, masło

 
Napoje bez ograniczeń:

Kawa, Herbata (sir William's różne smaki)
Woda z cytryną, napoje owocowe

 
                                                                                                                         cena 125,00/os



Propozycja IV
 

Opłatek wigilijny
 

Zupa:
Rubinowy barszcz z krokietem 

faszerowanym kapustą i grzybami
 

Danie główne:
Filet drobiowy soute w sosie borowikowym,
Udko z kaczki pieczone w pomarańczach

Filet z suma panierowany, Filet z łososia grilowany
2 k./os

Kluski śląskie, Frytki, Risotto z grzybami
Sałatka Jarzynowa, Sałatka z czerwonej kapusty

Seler z rodzynkami, Buraczki czerwone
 

Do kolacji:
Domowy Kompot, Lampka wina 

 
Deser:

1,5 k/os ciasta – do wyboru
Drobne ciasteczka

 
Zimna płyta:

Półmisek serów, wędlin i naszych wyrobów
Ryba po grecku., Śledź w na dwa sposoby

Jaja na sałatce, Tymbaliki rybne
Mini caprese, Pieczarki panierowane w zalewie pomidorowej

Sałatka gyros z kurczakiem, Sałatka Ziemniaczana
Pieczywo mieszane, masło

 
Napoje bez ograniczeń:

Kawa, Herbata (sir William's różne smaki)
Woda z cytryną, napoje owocowe

 
                                                                                                                         

cena 145,00/os


