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PÓŁMISEK Z POLSKIMI PRZYSTAWKAMI
ł

Kabanos podsuszany, kie basa wiejska, w

ędzona

pol

ędwiczka

wieprzowa

ł

oraz boczek od P. Edka, wolno pieczona wieprzowina, sa atka
ziemniaczana z ogórkiem kiszonym,

śliwki

zawijane w boczek, grzybki

marynowane, sos tatarski, ekologiczny ser kozi z kozieradk

ą/czarnuszką,

obwarzanek krakowski. Borowiki z patelni podawane na bagietce, pierogi
ruskie Pani Rysi.

PIERŚ Z KURCZAKA

ł

Pieczona w miodowo-cytrynowym syropie. Pureé z m odego selera i

ł

ziemniaków, grillowana brzoskwinia, kie ki groszku, pieczona papryka,

ł

marynowana cukinia, oliwa zio owa.

WOLNO PIECZONA WIEPRZOWINA
ł

M ode ziemniaki, koperek, letnie warzywa, sos na czerwonym winie,

ł

konfitura z jab ek i rabarbaru.

BURGER WOŁOWY W GÓRALSKIM STYLU
ł

Bu ka ma

ślana,

chrupi

ący

boczek, grillowany oscypek, dip

żurawina/mango,

marynowana cebula, rukola. sos BBQ, frytki.

DOMOWA SZARLOTKA
Podawana z lodami waniliowymi i domow

ą

bit

ą śmietaną.

PUCHAR LODOWY
Owocowo-waniliowy

lub

czekoladowo-orzechowy z domow

ą

bit

ą śmietaną.
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POLĘDWICZKI WIEPRZOWE
Chrupi

ący

boczek, staropolska marynata z gorczycy, suska sechlo

grillowane warzywa: papryka, cukinia, czerwona cebula, w

ńska,

ędzona

papryka,

ł

m ode ziemniaki, koperek, oscypek grillowany, sos na czerwonym winie.

POLICZKI WOŁOWE
Domowe kopytka, kurki na ma

śle,

ł

karmelizowana marchewka, m ody zielony

groszek, dymka, sos na czerwonym winie.

DELIKATNA PIERŚ Z KACZKI
Podw

ędzana

ł

ł

ł

dymem z jab oni. Szparagi, m ode buraczki, m oda

ł

marchewka, kasza per owa aromatyzowana kiszonym barszczem i natk

ą

pietruszki, sos z czarnej porzeczki.

POLĘDWICA WOŁOWA
ł

Oliwa truflowa, zielona sa ata z kolorow

ą

papryk

ą,

pomidorkami i

winegretem malinowym, sos koniakowo-pieprzowy, frytki stekowe.

TORT ORZECHOWY

ł

Masa kawowa na likierze Bailey’s, z ocista beza kokosowa i czekoladowa,
sos czekoladowy, pra

żone

ł

migda y.

TORT CZEKOLADOWY
ł

Borówki, sos malinowy, migda y, domowa bita

śmietana.

PUCHAR LODOWY
Owocowo-waniliowy

lub

czekoladowo-orzechowy z domow

ą

bit

ą śmietaną.

