
OFERTA WIELKANOCNA 
 

ZUPY   

Barszcz z kiełbasą białą i jajkiem 10,00 

Zupa chrzanowa na wędzonce  10,00 

Flaczki z kurczaka z warzywami  10,00 

Rosół z kaczki z kładzionymi kluseczkami 10,00 

 

DANIA GŁÓWNE 

Królik duszony w mietanie i wieżym rozmarynie z dodatkami  40,00 

Zawijas zs schabu na ostro  23,00 

Eskalopki z indyka faszerowane żurawiną i serem kozim 26,00 

Rolada z udzcia indyka marynowana z nadzieniem z sera i czosnku niedzwiedziego 25,00 

Polędwiczki wieprzowe w sosie z suszonych pomidorów i boczniaków 28,00 

Udka kacze podane na sosie z porto i ciemnych winogron  32,00 

Polędwica z dorsza duszona z jabłkiem i cebulą  29,00 

 

DODATKI DO DAŃ  
Fasolka szapargowa z zasmażaną cebulką 5,00 

Pałeczki blanszowanej marchewki z cebulą 5,00 

Surówka z surowych buraków na ostro buraków  5,00 

Ziemniaki opiekane w ziołach  5,00 

Dziki ryż 5,00 

Puree marchewkowo - ziemniaczane  5,00 

 

PRZYSTAWKI   

Mięsa 

Wielkanocny pasztet mieszany 6,00 

Wielkanocne wędliny i pieczone rolady 8,00 

Galaretka z indyka z warzywami 6,50 

Ruloniki szynkowe z serkiem i sosem tatarskim 7,00 

wiąteczny pasztet z królika 7,00 

Rolada marchwiowa z serkiem i rzodkiewką   6,00 

Kiełbasa owinięta w cie cie francuskim  10,00 

Kiełbasa w sosie z duszonej cebuli   10,00 

 

Przek ski bezmięsne 

Jaja faszerowane w skorupkach, 2 połówki 7,00 

Półmis jaj wielkanocnych pstrokatych i dekorowanych 5,00 

Jaja zatopione w sosie z sera i beszamelu 5,00 

 

 



Ryby 

Tatar z wędzonego łososia z jabłkiem 8,00 

Ruloniki z łososia i serka 7,00 

Łoso  wędzony pod płaszczykiem z orzechów 7,00 

 

Sałatki  
Sałatka z jajkiem, rzodkiewką, kiełkami słonecznika i płatami migdałów 7,00 

Sałatka selerowa z szynką i fasolą czerwoną 7,00 

Sałatka z kurczakiem, orzechami, ananasem i selerem naciowym w curry  8,00 

Sałatka brokułowa  8,00 

Sałatka z grillowaną piersią kaczki i sałatą radiaccio 8,50 

 

ŚWI TECZNE SŁODKOŚCI  
Mazurek cytrynowy 65,00 (blacha ciasta) 

Mazurek kajmakowy 65,00 (blacha ciasta) 

Mazurek czekoladowy 70,00 (blacha ciasta) 

Babka piaskowa 33,00  

Babeczki z masą mietanową i owocami 2,00/szt. 

Rurki z bitą mietaną 2,00/szt. 

Kruche rogaliki z powidłami 2,00/szt. 

Orzeszki 2,00/szt. 

 

Torty domowe jak u babci  

Tort mietanowy ze swieżymi owocami owocami 38,00 zł/kg 

Tort czekoladowy z wi niami 40,00 zł/kg 

Tort tradycyjny 40,00 zł/kg 

Tort makowy 43,00 zł/kg 

Tort tiramisu 43,00 zł/kg 

 

Desery 

Tarta na gorąco z owocam i i kulką lodów waniliowych 10,00 

Beza z musem jabłkowym i karmelizowanymi migdałami  10,00 

Ciasto czekoladowe 10,00 

Deser prowansalski 

(serek mascarpone z kruchym spodem i konfiturami) 9,00 

Sernik w szklance 9,00 

. 

 

  


