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

65 pln

89 pln

krem sezonowy

Kwasówka z borowikami
gołąbki ziemniaczane

/os.

z aromatyzowanymi grzankami

/os.

placki ziemniaczane

w delikatnej kapuście duszone w śmietanie

saganek wiejski

ruskie, kresowe z kaszy gryczanej

Drób ustrzelony, udko pieczone,
skrzydełko w glazurze, szaszłyk drobiowy

do wyboru: ziemniaki z serem lub kasza z serem, ciasto drożdżowe

pokryte aksamitnym sosem grzybowym z obłokiem śmietany
zapiekanka warzywna

podane z kaszą perłową i dipami

sałatka chłopska
proziaki
z szatańskim sosem

ogórki kiszone z beki
wiejski smalczyk

z cebulką i wędzonym boczkiem

swojski chleb z pieca
sernik z musem z czarnej porzeczki
napoje

Kawa, czarna i zielona Herbata, woda z cytryną i miętą

garniec pierogów
piróg z pieca

GOLONKO PO CHŁOPSKU

duszone w kiszonej kapuście z winem, grzybami i suszonymi śliwkami

sałatka REGIONALNA
DECHA MIĘSA

swojska kiełbasa, kaszanka, pasztet, salceson

SERY ZAGRODOWE
proziaki

z masełkiem czosnkowym od gospodyni

OGÓRKI KISZONE Z BEKI
WIEJSKI SMALCZYK PANI EWY
Z CHRUPIĄCYMI SKWARKAMI

SWOJSKI CHLEB Z PIECA
CHLEBEK SKŁADANY
Z masłem czosnkowym

OPONKI SEROWE JAK DAWNIEJ
WYSOKOPROCENTOWY KARNIACZEK PRAWDZIWEJ ŚLIWOWICY
NAPOJE
sok Pomarańczowy, sok Jabłkowy, Aromatyczna Kawa,
czarna i zielona Herbata, woda z cytryną i miętą

- danie wegetariańskie

DO BIESIADY DODAJ DANIA Z GRILLA.
DOBRY KAWAŁ
KARKÓWKI DRWALA.

14 pln

FILET DROBIOWY.

w zielonej czubrycy (150g)

16 pln

ŚWIEŻY PSTRĄG Z GRILLA.

19 pln
/szt.

SZARLOTKA
ZIELONEJ POLANY.

/porcja

1000 pln

KARAOKE
Z PROWADZENIEM.

450 pln

(150g)

(250g)

podana z konfiturą

NAPOJE.

coca-cola, FANTA, sprite

8 pln
/os.

6 pln

POLECAMY.
UTYTUŁOWANA KAPELA
REGIONALNA / GÓRALSKA.

6 osób

konkursy i zabawy

IMPREZA TANECZNA
Z PROFESJONALNYM DJ-EM.

nagłośnieniem i karaoke

900 pln

ŻYCZYMY SMACZNEGO I DOBREJ ZABAWY :).

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

