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NA DOBRY POCZĄTEK
Carpaccio z polędwicy wołowej z crostini, szt.,15,00 zł
Vol-au-vents z łososiem/kurczakiem pod sosem beszamelowym, szt.,15,00 zł
Krewetki duzone w winie, 5 szt., 20,00 zł
Paleta śródziemnomorska, 26,00 zł
Seviche z tuńczyka, 15,00 zł
Pierożki z kapustą i grzybami, 3szt./os., 8,00 zł
Pierożki z delikatnym farszem kurkowym, 3szt./os., 8,00 zł
Pierożki po stropolsku z ziemniakami i cebulką, 3 szt./os., 8,00 zł
Pierożki ze szpinakiem w sosie serowym, 3 szt./os., 10,00 zł
Placki ziemniaczane podane ze śmietaną, szczypiorkiem i łososiem, 3 szt./os.,
8.00 zł
Smażony brie w orzechach podany na mieszanych sałatach z dressingiem
malinowym, szt., 12,00 zł
Gruszka faszerwoana z serem pleśniowym otulona bekonem, szt./os., 12,00 zł

ZUPY
Rosół z makaronowymi ślimaczkami, 300ml/os. 10,00 zł
Rosół z kurkami i kładzionymi kluseczkami, 300ml/os., 10,00 zł
Rosół tradycyjny, 300ml/os., 8,00 zł
Rosół z pulpecikami i makaronem gwiazdki, 300ml/os., 8,00 zł
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Rosół z gęsiny z poerożkami z gęsi 300ml/os., 12,00zł
Zupa brokułowa z łososiem i grzankami, 300ml/os., 10,00 zł
Zupa cygańska z kurczakiem i warzywami, 300ml/os., 8,00 zł
Zupa gulaszowa z wołowina i świeżą papryką, 300ml/os., 12,00 zł
Zupa kanadyjska z mięsem wieprzowym i pieczarką, 300ml/os., 10,00 zł
Zupa grecka, 300ml/os., 12,00 zł
Flaczki tradycyjne, 300ml/os., 10,00 zł
Barszcz czerwony, 300ml/os., 8,00 zł
Zupa chedar z krewetkami, 300ml/os., 12,00 zł
Zupa Krem ze szparagów z lubczykiem, 300ml/os., 10,00 zł
Zupa krem ze świeżych pomidorów z bazylią i grzankami, 300 ml/os., 10,00 zł
Zupa krem ze świeżego ogórka, 300ml/os., 8,00 zł
Zupa borowikowa z domowymi łazankami, 300ml/os., 10,00 zł
Żurek po staropolsku z prawdziwkami w chlebie, 300ml/os., 12,00 zł
Żurek po staropolsku z białą kiełbasą i jajkiem, 300ml/os., 10,00 zł
Forszmak, 300ml/os., 10,00 zł
Krem z białych warzyw, 300ml/os., 8,00zł
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DANIA GORĄCE SERWOWANE JAKO GŁÓWNE DANIE
Polędwiczki duszone w żurawinie z jabłkiem podane z młodymi ziemniakami
z koperkiem i salsą warzywną, 150g/os., 28,00 zł
Polędwiczki wieprzowe duszone w kurkach i rozmarynie podane ziemniakami
opiekanymi i sałatami w sosie vinegret, 150g/os., 29,00 zł
Polędwiczka w sosie pistacjowym, 150g/os., 30,00zł
Polędwica wołowa w sosie brandy podana z młodymi ziemniakami i groszkiem
mamut, 150g/os., 45,00 zł
Polędwiczki wieprzowe w sosie jałowcowym z żurawiną, 150g/os., 55,00 zł
Plastry duszonego schabu w świeżych pomidorach i bazylii podanego
z makaronem wstążki, 150g/os., 25,00 zł
Szynka po staropolsku z kapustą litewską/młodą i pyzami śląskimi,150g/os.,
28,00 zł
Karkówka duszona w sosie mascarpone z pieczarką i pomidorami podana
z ziemniakami puree, 150g/os., 27,00 zł
Kotleciki cielęce podane na sosie ze świeżych prawdziwków z blanszowanymi
warzywami i kluseczkami lepionymi na włoski sposób, 150g/os., 45,00 zł
Roladki z indyka faszerowane świeżym szpinakiem oraz kurczakiem podane
z młodymi ziemniakami na sosie koperkowym oraz sałatką z ogórka, 180g/os.,
25,00 zł
Kaczka w sosie porto podana z kluseczkami i sałatką na ostro 200g/os., 38,00 zł
Kaczka w sosie tymiankowym podana z puree z marchewki i sałatką z fasolki
szparagowej, 200 g/os., 38,00 zł
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Roladki truflowe faszerowane suszonymi pomidorami i szynką parmeńską
podane z ryżem szafranowym/ ziemniakami i surówką z suszonych pomidorów,
180g/os., 35,00 zł
Indyk po florencku podany z roqu warzywnym oraz kluseczkami lepionymi na
domowy sposób, 150g/os., 27,00 zł
Gęś w sosie żurawinowym podana ze smażonymi ziemniaczkami oraz
warzywami blanszowanymi, 200g/os., 38,00 zł
Dorsz w sosie śmietanowym/chrzanowym podany z ziemniakami i surówką
z marchwi, 200g/os., 28,00 zł
Łosoś grillowany podany z ziemniakami i surówką z pomidorów, 200g/os.,
35,00 zł
Łosoś podany na musie z kalafiora z rosotto z kaszy jęczmiennej z orzechami
i cykorią, 200 g/os., 35,00 zł
Sandacz duszony w pieczarkach podany z ziemniakami, 200g/os., 30,00 zł
Biała ryba zapieczona z warzywami i ryżem w papilocie, 200g/os., 28,00 zł
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DANIA GORĄCE CD., SERWOWANE JAKO III DANIE
Żeberka zapieczone w miodzie podane z talarkami ziemniaczanymi, 200g/os.,
20,00 zł
Podudzia z kurczaka w sosie imbirowo miodowym podane z ryżem, 150 g/os.,
20,00 zł
Pstrąg w płatkach z migdałów, 200 g/os., 28,00 zł
Krewetki na gorąco z ryżem szafranowym, 150g/os., 30,00 zł

DODATKI DO POTRAW
Ziemniaki opiekane, porcja/os., 3,00 zł
Ziemniaki gotowane posypane świeżym koperkiem, porcja/os., 3,00 zł
Puree ziemniaczane, porcja/os., 3,00 zł
Łódki ziemniaczane zapiekane z winem i rozmarynem, porcja/os., 3,00 zł
Dziki ryż, porcja/os., 3,00 zł
Fasolka szapargowa z orzeszkami pini, porcja/os., 5,00 zł
Warzywa z pary (brokuł, kalafior, marchewka), porcja/os., 5,00 zł
Salsa warzywna, porcja/os., 5,00 zł
Sałaty z warzywami sezonowymi w sosie winegret, porcja/os., 5,00 zł
Sałaty z warzywami sezonowymi w sosie jogurtowym, porcja/os., 5,00 zł
Surówka z pomidorów, czerwonej cebuli i i suszonych pomidorów na ostro,
porcja/os., 5,00 zł
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PRZYSTAWKI NA ZIMNO
MIĘSA
Schab z farszem chrzanowym, porcja/os., 8,00 zł
Rożki schabowe w galarecie, porcja/os., 8,00 zł
Roladki z rozbefu wołowego z gruszką podane w galarecie, porcja/os., 8,50 zł
Cięlęcina pieczona podana z sosem z tuńczyka i kaparami, porcja/os., 10,00 zł
Karkówka faszerowana grzybami leśnymi, porcja/os., 7,50 zł
Mięso wieprzowe z orzeszkami pini zapieczone w cieście francuskim,
porcja/os.,7,50 zł
Tatar tradycyjny z dodatkami, porcja/os., 8,50 zł
Tatar z łososia na jabłkach/os., 9,50zł
Boczek rolowany z kurkami, porcja/os., 7,00 zł
Wędliny pieczone, porcja/os., 7,50 zł
Galaretka z nóżek, porcja/os., 8,00 zł
Mieszki z szynki parmeńskiej, porcja/os., 8,00 zł
Kurczak garnirowany z chrzanem i pietruszką, porcja/os., 7,00 zł
Kurczak z pistacjami i różowym pieprzem, porcja/os., 7,00 zł
Mieszki z indyka nadziewane pieczarkami, porcja/os., 7,00 zł
Rolada z indyka z nadzieniem z sera i warzyw, porcja/os., 7,50 zł
Kaczka w pomarańczach, porcja/os., 10,00 zł
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Pasztet z kaczki z żurawiną i chrzanem, porcja/os., 7,00 zł
Papryka pieczona nadziewana serem i szynką, porcja/os., 7,00 zł
Szparagi owijane szynką w delikatnym sosie śmietanowo-chrzanowym,
porcja/os., 8,00 zł
Szparagi owinięte rozbefem pieczonym na zimno w sosie chrzanowym,
porcja/os., 10,00 zł
Ser kozi owinięty szynką szwarcwaldzką, , porcja/os., 10,00 zł
Mozzarella owinięta szynką szwarcwaldzką, porcja/os., 10,00 zł
Tortilla z kurczakiem i suszonymi pomidorami/os., 7,50zł

PRZEKĄSKI BEZMIĘSNE
Ser kozi otulony grillowaną cukinią, , porcja/os., 8,00 zł
Deska wykwintnych serów, porcja/os., 10,00 zł
Szpinak w cieście francuskim zapieczony z mozzarellą, porcja/os., 8,00 zł
Rolada szpinakowa z suszonymi pomidorami, porcja/os., 7,00 zł
Krewetki w vol-au-vents, duża sztuka/os., 10 zł, mała sztuka/os., 10,00 zł
Pomidory z serem mozzarella i bazyliowym sosem pesto, porcja/os., 7,50 zł
Jaja faszerowane „Panderosa“, porcja/os., 7,00 zł
Pomidorki koktajlowe z musem bazyliowym, 2 szt./os., 7,00 zł
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RYBY
Pstrąg faszerowany w całości, porcja/os., 8,00 zł
Rolada z pstrąga nadziewana kurkami, porcja/os., 8,00 zł
Cygarteki z łososia z pistacjami na rukoli, porcja/os., 8,00 zł
Roladki z wędzonego łososia, porcja/os., 9,00 zł
Łosoś na melonie, porcja/os., 9,00 zł
Łosoś w cieście francuskim, 70g/os., 8,00 zł
Tatar z łososia z kaparami, 100g/os., 10,00 zł
Śledź w trzech smakach (korzenny pod pierzynką, po wileńsku, po kaszubsku),
80g/os., 7,00 zł
Ryba w sosie słodko-kwaśnym, porcja/os., 8,00 zł
Roladki z tortilli z suszonymi pomidorami i tuńczykiem, porcja/os., 8,00 zł
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SAŁATKI
Sałatka z figami i serem pecorino, porcja/os., 10,00 zł
Sałatka ze świeżymi owocami i sosem marsala oraz szynką parmeńską,
porcja/os., 10,00 zł
Sałatka chłopska z kuleczkami serowymi, porcja/os., 8,00 zł
Sałatka brokułowa (pomidor świeży, brokuły, czosnek marynowany, jajko,
koper, prażone pestki słonecznika) w sosie jogurtowo-majonezowym,
porcja/os., 8,00 zł
Sałatka selerowa z szynką i kukurydzą, porcja/os., 8,00 zł
Sałatka z serem camembert podana na roszponce z orzechami pistacji i
gruszką w midowym sosie vinegret, porcja/os., 10,00 zł
Sałatka grecka, porcja/os., 8,00 zł
Sałatka łososiowo-kaparowa, porcja/os., 10,00 zł
Sałatka jarzynowa, porcja/os., 8,00 zł
Sałatka śródziemnomorska, porcja/os., 10,00 zł
Sałatka krabowa, porcja/os., 10,00 zł
Sałatka Panderosa (soczysta pierś z kurczaka, orzechy włoskie w miodzie, ser
gorgonzola, winogron czerowny, seler naciowy i kawałeczki kwasnego jabłka),
całość podana z bukietem warzyw, polana wybornmym sosem „blue cheese“,
porcja/os., 10,00 zł
Sałatka z grillowanym kurczakiem podanym na sałacie lodowej w
towarzystwie truskawkowych pomidowrków i prażonych orzechów pini w sosie
parmeza- nowym, porcja/os., 8,00 zł
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DESERY
Karmelowy puchar pełen lodów waniliowych z dodatkami, porcja/os., 8,00 zł
Lody z goracymi malinami i bitą śmietaną, porcja/os., 8,00 zł
Lody zapieczone w bezie z sorbetem z truskawek, porcja/os., 9,00 zł
Morele/śliwki zapieczone w miodzie i płatkach migdałów, podane z kulką
lodów waniliowych, porcja/os., 10,00 zł
Szarlotka prosto z pieca z kulką lodów waniliowych, porcja/os., 8,00 zł
Tarta na gorąco z owocami i kulką lodów waniliowych, porcja/os., 8,00 zł
Racuchy pod miodową nutą, 2 szt./os., 8,00 zł
Deser prowansalski, porcja/os., 10,00 zł
Crumble ze śliwką/jabłkiem podane z kulką lodów, porcja/os., 10,00zł

Życzymy smacznego!
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