MENU - GALA
ZUPY


rosół z makaronem



krem z pomidorów z bazylią i grzankami





flaki

krem grzybowy z grzankami

krem z brokułów z groszkiem ptysiowym

DANIE GŁÓWNE

Mięsa


schab po królewsku nadziewany śliwką w sosie



filet grillowany z kurczaka z sosem pesto i suszonymi pomidorami












schab karkowy pieczony w sosie pieczarkowym

kieszonka z piersi kurczaka nadziewana pieczarkami w sezamie
pierś z kurczaka w sosie Dijon
kotlet de volaile

kotlet cordonblue

szaszłyk pieczony
prosiak pieczony

indyk pieczony z żurawiną

udka z kurczaka pieczone, faszerowane pieczarkami
pstrąg z rusztu garnirowany cytryną

Dodatki

 kluski śląskie

 kopytka koktajlowe
 ziemniaki z wody

 ziemniaczki opiekane
 kasza gryczana

 ryż z groszkiem zielonym
 frytki
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Surówki i warzywa
 z białej kapusty

 z modrej kapusty

 z kapusty pekińskiej
 marchewka

 warzywa z wody z masełkiem i bułką
 buraczki zasmażane

DANIA GORĄCE


boeufstrogonow



pierogi z mięsem









zupa gulaszowa
pierogi ruskie

pierogi z kapustą i grzybami
pierożki pielmieni

żurek z jajkiem i kiełbasą

barszcz czerwony z krokietem
pieczony udziec z kurczaka

PRZYSTAWKI

Sałatki


sałatka jarzynowa



sałatka hawajska (seler naciowy,
kukurydza, papryka, majonez)









sałatka grecka

ananas,

kurczak

wędzony,

sałatka dyplomatka (ser żółty, papryka, fasola czerwona, kukurydza)
sałatka gyros

sałatka brokułowa

sałatka szpinakowa z suszonymi pomidorami i prażonymi pestkami
słonecznika
sałatka nicejska z tuńczykiem
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sałatka cezar z pieczonym kurczakiem, sosem czosnkowym i miksem
sałat
sałatka po warszawsku z porem, szynką, kukurydzą i papryką

Przystawki w galarecie


schab po warszawsku



indyk w maladze









Inne

schab ze śliwką

ozorki w galarecie

tymbaliki drobiowe lub wieprzowe
pstrąg w galarecie
karp w galarecie

ryba faszerowana
ruloniki z szynki



mozarella z pomidorami



śledź w oleju z cebulką















tulipsy po amerykańsku na ostro w karmelu i miodzie
półmiski wędlin i mięs pieczonych (wędliny: szynka, polędwica, salami;
pieczyste: schab karkowy, szynka wieprzowa, boczek, pasztet)
tatar wołowy

jajko w majonezie lub faszerowane pieczarkami i szczypiorkiem
nuggetsy z dipem czosnkowym

polędwiczki grillowane z tzatzikami

tortilla z kurczakiem i warzywami z patelni po meksykańsku
naleśniki ze szpinakiem i fetą oraz łososiem
ogórki

papryka konserwowa
pieczarki

mix warzywny: świeży pomidor, ogórek, rzodkiewka, papryka
musztarda, ćwikła, chrzan, masło, pieczywo

DESERY

 tort z bitej śmietany i musu owocowego
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 ciasta na paterach
 owoce na kloszach

 słodki bufet – wybór owoców krojonych iciast

Domowe ciasta


szarlotka na kruchym spodzie



sernik pieczony z kokosową pianką










śmietanowiec na prawdziwej kremówce
sernik na zimno z owocową galaretką i owocami sezonowymi
wiśniowiec z orzechowym posmakiem
bardzo bakaliowy makowiec

kruche babeczki z kremem budyniowym i owocami

kruche babeczki z kremem kajmakowym i bakaliami
wuzetki

kremówki

STÓŁ WIEJSKI


szynka wiejska z kopytem



pasztetowa








kiełbasa wędzona
kaszanka
smalec

salceson

pieczywo

marynaty

NAPOJE BEZ OGRANICZEŃ

 gazowane: coca-cola, fanta, sprite
 soki

 woda gazowana

 woda niegazowana w dzbankach z miętą i cytryną
 kawa parzona i z ekspresu

 herbaty w różnych smakach
 czekolada na gorąco
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