
DANIA GORĄCE / HOT DISHES

Kremowa zupa z ciecierzycy z kuminem i świeżą kolendrą
Cream of chickpeas with cumin and coriander

Żurek o północy 
Traditional "żurek" soup at midnight

Gęś pieczona, duszona czerwona kapusta z jabłkiem 
i rodzynkami  
Roasted goose, stewed red cabbage with apples and raisins

Roladka z polędwiczki wieprzowej z warzywami, 
sos z zielonego pieprzu 
Pork loin roulade with vegetables, green pepper sauce

Łosoś zapiekany z tapenadą
Roasted salmon with tapenade

Warzywa gotowane na parze: fasolka szparagowa, 
marchew, kalafior, brokuły, soczewica 
Selection of steam cooked vegetables: green beans, 
carrots, cauliflower, broccoli, lentils

Ziemniaki zapiekane z cukinią i fetą 
Potatoes roasted with zucchini and feta

Gnocchi ziemniaczane ze szpinakiem 
Potato gnocchi with spinach

DESERY /  DESSERTS

Sernik wiedeński 
Viennese cheesecake

Brownie 
Brownie

Mini babeczki z kajmakiem i gorzką czekoladą 
Mini muffins with kaymak and bitter chocolate

Mus z mango, orzechów włoskich i gorzkiej czekolady
Mousse of mango, walntus and bitter chocolate

Talerz krojonych owoców 
Selection of sliced fruits 

STACJA KUCHARSKA
/ COOKING STATION:

Szynka pieczona w całości
Roasted ham

DANIA ZIMNE / COLD DISHES

Domowy pasztet drobiowy z kurkami
Homemade chicken pâté with chanterelles

Tatar wołowy, kawior z ogórka kiszonego 
Beef tartare, pickled cucumber caviar

Kaczka faszerowana jabłkami, mus chrzanowo żurawinowy
Duck stuffed with apples, horseradish and cranberry mousse

Deski z wolno gotowanymi mięsami, ćwikła, 
mus z grillowanych warzyw 
Selection of cold meats, betroots, grilled vegetables mousse

Domowe pikle: pieczarki, patison, korniszony, papryka 
Homemade pickles: mushrooms, patison, gherkins, pepper

Słone babeczki z grillowanymi warzywami w pikantnej salsie 
z kolendrą 
Salty muffins with grilled vegetables, spicy coriander salsa

Szaszłyk z wędzonego łososia 
Smoked salmon skewer

Koktajl z krewetek 
Prawn cocktail

Sałata, pieczony rostbef, pikle, dressing z gorczycą
Lettuce leaves, roast beef, pickles, mustard seeds dressing

Rukola, melon, szynka dojrzewająca, granat, grzanki ziołowe 
Arugula, melon, maturing ham, pomegranate, herbal croutons

Grillowany bakłażan i cukinia z kozim serem 
Grilled aubergine and zucchini with goat cheese


