
 niezapomniane smaki 
kuchni polskiej



Na powitanie
Grzaniec Galicyjski z korzeniami i pomarańczą

Menu Wigilijne:

Dania na ciepło serwowane z bemarów:
Wigilijne pierogi z kapustą i grzybami

Królewski karp panierowany 
Pierś z kaczki w sosie borowikowym 

Polędwica z dorsza w sosie cytrynowym 
Polędwiczki wieprzowe w sosie maślakowym 

 Indyk  faszerowany grzybami 
Pstrąg pieczony w całości po pastersku z chrzanem

Łosoś pieczony w kapuście włoskiej z sosem winnym

Dodatki do dań głównych:
Ziemniaki opiekane
Ziemniaki gotowane

Kasza gryczana
Ryż biały

Kopytka krakowskie
Kapusta z grzybami

Kapusta grochem nakropiona
Kapusta wigilijna czerwona na occie wyparzona

Warzywa gotowane



Zupa serwowana z bemarów:
Staropolski wigilijny barszcz biały z jajkiem

Barszcz biały z grzybami i ziemniakami 
Wykwintna zupa grzybowa z łazankami

Wigilijny barszcz czerwony z uszkami

Zimna płyta podana na półmiskach:

Karp w galarecie
Śliwka kalifornijska zawijana w boczku

Jajka faszerowane pastą łososiową i kawiorem
Halibut wędzony w ruloniku z grillowanej cukinii

Półmisek wędzonych ryb
Deska wiejskich wędlin

Pasztet dziewiczyh z żurawiną babuni
Duet śledzi galicyjskich

Matjasy wiedeńskie w galicyjskich rydzach
Półmisek mięs pieczonych

Miodowo-musztardowe piersi kurczęce cesarzowej Zofii 
Lwowskie schabiki z morelowo-śliwkowym oczkiem

Karczek Franciszka Józefa w boczku maczany
Mini galaretki (tymbaliki drobiowe i wegetariańskie)

Smalec pana kaprala
Ogórki z beczki

Pieczywo



Sałatki:
Sałatka ceprowska z bryndzą i orzechami
Kapusta kiszona z grochem nakropionym

Sałatka jarzynowa
Ćwikła z chrzanem

Sosy:
Sos żurawinowo-chrzanowy

Sos chrzanowo-jajeczny
Sos tatarski

Stół ze słodkościami:
Kluski z makiem

Babeczki z masą i owocami
Babeczki z masą w czekoladzie i orzeszkiem włoskim
Babeczki w białej czekoladzie z płatkami migdałów

Sernik wiedeński
Szarlotka domowa

Piszinger wiedeńskiego
Mini pana cotta z owocami leśnymi

Tarta z wiśniami
Tarta z truskawkami

Tarta ze śliwkami
Buchta z powidłami

Mini pączki z powidłami
Bajgle krakowskie 



Napoje zimne:

wigilijny kompot z suszu
woda mineralna z kawałkami cytryny, pomarańczy i listkiem mięty

Soki owocowe; pomarańczowy, czarna porzeczka, jabłkowy, grejpfrutowy

Napoje ciepłe:
Herbata Dilmah, Kawa Segafredo

Mleko, cukier, cytryna

Alkohole:
Wino domu- Hiszpania- wytrawne z beczki ( białe i czerwone)

Piwo Żywiec 

Dla Gości w koszyku na sianku opłatki wigilijne


