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Zu�: 

węgierska, 

gulaszowa, 

bogracz, 

strogonoff, 

gyrosowa, 

żurek, 

flaki, 

z�upa rybna, 

rosół, 

barszcz czerwony, 

pomidorowa, 

grochowa, 

kwaśnica,

p� ieczarkowa, 

grzybowa, 

serowa, 

chłodnik litewski, 

botwinka, 

flaki z boczniaków,

fl� aki z rydzów, 

zupa borowikowa, 

kalafiorowa, 

minestrone;

Kremy: 

pomidorowy z nutą chilli, 

z białych warzyw, 

z dyni, 

z pieczarek, 

z brokół, 

szparagowy,
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Mięsa:  

- wołowina: zraz wołowy, polędwica wołowa z grilla, bitki wołowe, sztufada z wołowiny, 

g� ulasz wołowy, polędwica wołowa na grillowanych warzywach,

o� zór wołowy w sosie muszardowym/chrzanowym,

- schab: schabowy klasyczny, schabowy norweski, schab pod kołderką serową/grzybową,

r�olada ze schabu w sosie curry, schab zawijany z pieczarkami/serem/szynka,

s�chab słoneczny, schab po marynarsku, schab faszerowany śliwką,

s�chab w panierce słonecznikowej, schab duszony w brzoskwini,

- polędwiczki: polędwiczki sous vide na grillowanych warzywach, polędwiczki w sosie k� urkowym, 

polędwiczki z rydzami, szaszłyk z polędwiczki,

- karkówka: karkówka pieczona, zraz z karkówki w sosie grzybowym, szaszłyki w winie,

k� arkówka z grilla, gyros, stek siekany z cebulką, kotlet mielony,

- wieprzowina: golonka po bawarsku, golonka na warzywach, żeberka w kapuście,

ż�eberka w sosie własnym, wątróbka po żydowsku, wątróbka z jabłkiem,

 

- drób: deVolalille z masłem i pietruszką/serem królewskim/szynką,

p� ierś panierowana, pierś faszerowana mozarellą/szpinakiem/fasolką,

p� ierś z pomidorami suszonymi, potrawka, kurczk pieczony, udko drylowane,

u� dko faszerowane, pałki na ostro/w miodzie, nuggetsy, szaszłyki drobiowe, 

s�krzydełka w miodzie/na ostro, kotlet pożarski, pierś w sosie koperkowym,

p� ierś z indyka z pomidorem i serem, pierś po hawajsku,

k� aczka pieczona w całości z jabłkiem,

p� ierś z kaczki podawana na czerwonej kapuście,

i�ndyk pieczony w całości,

- dziczyzna: dzik pieczony w całości, udziec z dzika, żeberka po myśliwsku, 

steki z dzika;
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Ryby:
 

łosoś z pieca, pstrąg po hotelarsku, pstrąg pieczony z pietruszką,

m� iruna z grzybami i serem, karp pieczony z warzywami,

m� orszczuk w panierce, dorsz smażony w maśle klarowanym, sandacz pieczony, 

z�apiekanka rybna, ryba w sosie śmietanowym z groszkiem i marchwią,

k� rewetki w maśle czosnkowym i sosie słodko-kwaśnym, 

Dania jarskie: 

placki ziemniaczane, zapiekanka ziemniaczana, kotlety z grochu,

m� akarony, gołąbki wegetariańskie, leczo z cukini, risso�o, krokiety,

p� ierogi ruskie/ze szpinakiem i serem feta/z kapustą i grzybami/ na słodko,

Dania ie: 

placek po węgiersku, chilli con corne, spaghe� bolognesse, lasagne,

z�apiekanki różne, wrapy, hot-dogi, midi pizza, paszteciki w kruchym cieście,

p� ieczarka faszerowana, papryka faszerowana, panini,

�

Dodatki: 

ziemniaki z wody, ziemniaki z pieca, zapiekanka ziemniaczana,

z� iemniaki faszerowane pieczarką i serem lazur,

g� nocchi, kluski śląskie, kopytka, kasza, ryż,

f�rytki julliene/noise�e/wedges/belgijskie/talarki,

b� ułeczki z pieca, grzanki czosnkowe,
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Surówki: ogródek warzywny, warzywa grilowane, fasolka szparagowa,

 marchew z groszkiem, groszek cukrowy, z białej kapusty, z czerwonej kapusty,

 marchewka z pomarańczą/jabłkiem, buraczki na zimno/ciepło, z pory,

 pekińska, szwedzka, wiosenna, 

Sałaty: grecka, z grillowaną piersią kuraczaka/polędwiczką sous vide, z łososiem,

 gyros, jarzynowa, szefa(pulpeciki i mandarynki na mixie sałat z chipsami z szynki  parmeńskiej), 

brokułowa z sosem czosnkowym,fetą i prażonymi migdałami, caprese,

 z penne, z jajkiem w koszulce, z tortellini, z ananasem i kurczakiem, 

 krabowa, z makaronem ryżowym po azjatycku,

Zielenina:
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Przekąski

- ryby: łosoś w galarecie, tatar z łososia, rolada z łososia, 

ś� ledź w oleju/śmietanie/po japońsku/po żydowsku/z suszonym pomidorami

i� orzechami, 

r�yba po grecku, miruna w zalewie octowo-miodowej,

p� strąg wędzony, pstrąg w galarecie, pstrąg w sosie pomidorowym,

w� ęgorz wędzony, węgorz w galarecie,

s�zczupak faszerowany, klopsiki rybne w zalewie słodko-kwaśnej,

- mięsa: karkówka pieczona, 

s�chab w ziołach, schab ze śliwką, schab z rodzynkami,

r�olada z boczku, 

r�olady drobiowe

p� ieczeń rzymska z sosem tatarskim,

g� alantyna z kaczki,

t�atar wołowy z żółtkiem, 

t�atar po husarsku, 

t�ymbaliki drobiowe/z żołądkami/wieprzowe "zimne nóżki",

p� asztet podawany z żurawiną,

r�olada z polędwicy wieprzowej,

p� ierś z indyka w maladze,

g� alantyna drobiowa w omlecie,

o� zór wołowy w galarecie,

m� ini kotleciki z dipami,

k� iełbaski na patyku,

n� uggetsy,

p� ałeczki z kurczaka a'la KFC,

p� olędwiczki z dzika z dipem żurawinowym

�
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- inne: cygaretki - chleb tostowy z sosem czosnkowym,

k� anapeczki na pumperniklu,

b� rusche�a,

p� izzerinki z ciasta francuzkiego,

k�oreczki mięsne/warzywne/serowe

p� idy faszerowane,

t�or�lla,

r�oladki z szynki,

m� elon w szynce parmeńskiej,

d� eska serów, 

j�ajka faszerowane,

s�zaszłyki warzywne,

p� apryka faszerowana szynką i warzywami,

k�oktajl krewetkowy,

ł�ódeczki z cykorii,

Przekąski
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