Prawdziwa
biesiada
regionalna
Nasze menu stworzone jest na tradycyjnych przepisach i z najwyższej jakości produktów.
znajdziesz U NAS smaki, nakarmisz zmysły. Zachwycisz się i zasmakujesz bez pamięci. Zapraszamy zatem do wspaniałej podróży kulinarnej!

MYŚLIWY PRZED POLOWANIEM.

MYŚLIWY PO POLOWANIU.

75 zł

110 zł

Barszcz z pieczonych buraków

Kwasówka z borowikami lub szlachetna grzybowa z grzankami
Zajączki w sosie z pomidorów

biesiada regionalna

biesiada regionalna na bogato

/os.

/os.

podany z białym serem i kiełbasą

Schabowa sakwa

z kapustą zasmażaną i pieczonym kartoflem

Cukinia zapiekana Z PIECA

z ziemniakami i marchewką z jabłkiem

garniec pierogów
ruskie, kresowe

z warzywami

Kamionka wybornego smalcu ze skwarami
Ogórek przez Gazdynie kiszony

Syta sałata podkarpackiego drwala
z nutą przypraw korzennych

Pogórzańska Sałatka Gosposi
co się nawinie

Suta porcja mięsiwa z naszej wędzarni
boczuś, szyneczka, schabik

Decha podkarpacka

Fuczki z kwaśną śmietaną
Wiejski chleb z watry
Drożdżak jak u Babci
napoje

podkarpackie proziaki z masłem czosnkowym, sery lokalne,
kamionka wybornego smalcu, ogórki przez gazdynie kiszone

Podkarpacki kociołek zbójnicki
Farszynki Babci
ze śmietaną i słodką kapustą zapaloną

kawa, Herbata, woda z cytryną i miętą

Hreczanyki kresowe

z kopytkami i parowanymi warzywami

dodaj więcej

Chlebek składany

z masłem czosnkowym i suszonymi pomidorami

Oponki serowe / Rogaliki
Wysokoprocentowy karniaczek prawdziwej śliwowicy
NAPOJE
Kawa, Herbata, woda z cytryną i miętą, Kompot

dodaj więcej
zielona polana resort

- danie wegetariańskie

DO BIESIADY DODAJ.
ŚWIEŻY PSTRĄG Z GRILLA.
(250g)

GOŁĄBKI ZIEMNIACZANE.

25 zł
/szt.

BURAK PIECZONY LUB
ZIEMNIAKI GOTOWANE Z WODY.

w delikatnej kapuście,
duszone w śmietanie

/2 szt.

18 zł

GRILLOWANE TOFU.

GOLONKO PO CHŁOPSKU.

18 zł

PLACKI ZIEMNIACZANE.

duszone w kapuście kiszonej z winem,
grzybami i suszonymi śliwkami

/szt.

5 zł

/porcja

SZARLOTKA
ZIELONEJ POLANY.
podana z konfiturą

8 zł

/porcja

8 zł

NAPOJE.

10 zł

9 zł

NAPOJE.

8 zł

/szt.

coca-cola, FANTA, sprite

z sosem

/2 szt.

KARAOKE
Z PROWADZENIEM.

450 zł

sok pomarańczowy, sok jabłkowy

/os.

/os.

POLECAMY.
UTYTUŁOWANA KAPELA
REGIONALNA / GÓRALSKA.
6 osób

1250 zł

konkursy i zabawy

IMPREZA TANECZNA
Z PROFESJONALNYM DJ-EM.

nagłośnieniem i karaoke

950 zł

ŻYCZYMY SMACZNEGO I DOBREJ ZABAWY :).

Ceny brutto. Biesiada serwowana jest w formie szwedzkiego stołu na bogato.

zielona polana resort

