Alergeny
Dania z drobiu
1. Grillowany kurczak - pierś z kurczaka, sól, pieprz, przyprawa papryka słodka
2. Grillowany kurczak zapiekany z ananasem i mozzarellą – pierś z kurczaka, ananas z
puszki, mozzarella, sól i pieprz
3. Kotlet drobiowy - pierś z kurczaka, jajko, bułka tarta, mleko, mąka pszenna, sól,
pieprz, olej rzepakowy
4. Kotlet drobiowy zapiekany z pieczarkami i mozzarellą - pierś z kurczaka, jajko,
bułka tarta, mleko, mąka pszenna, sól, pieprz, mozzarella, pieczarki, olej
rzepakowy
5. Kurczak curry z ryżem - pierś z kurczaka, brokuł, marchewka, fasola zielona wstęga,
cebula – razem, olej kokosowy, mleczko kokosowe, śmietanka 18% , sól, pieprz,
curry, ryż paraboiled
6. Kurczak tikka masala z ryżem – pierś z kurczaka, pomidory z puszki, koncentrat
pomidorowy, jogurt naturalny, przyprawa tikka masala, sól, cukier, olej rzepakowy,
ryż parboiled
7. Kurczak z cukinią i fasolką szparagową z kaszą pęczak i fetą – pierś z kurczaka,
fasolka szparagowa, feta, kasza pęczak, olej rzepakowy , sól i pieprz
8. Kurczak z cukinią, papryką, fetą, pestkami dyni i kaszą gryczaną – pierś z kurczaka,
cukinia, papryka, pestki dyni, kasza gryczana, feta, oliwa, koperek, sól, pieprz
9. Roladka drobiowa panierowana z suszonymi pomidorami i mozzarellą – pierś z
kurczaka, suszone pomidory, mozzarella, bułka tarta, jajko, mleko, mąka pszenna
olej rzepakowy, sól, pieprz, natka pietruszki, cebula
Dania z wieprzowiny
1. Kotlet schabowy - schab wieprzowy, jajko, bułka tarta, mleko, mąka pszenna, sól,
pieprz, olej rzepakowy
2. Kotlet schabowy zapiekany z pieczarkami i mozzarellą - schabu, bułka tarta, jajko,
mleko, mąka pszenna, sól, pieprz, mozzarella, pieczarki , olej rzepakowy
3. Kotlet schabowy zapiekany z szynką i mozzarellą – schab wieprzowy, bułka tarta,
jajko, mleko, mąka pszenna, sól, pieprz, mozzarella, szynka wieprzowa gotowana ,
olej rzepakowy
4. Mielone – mielona karkówka lub łopatka, cebula, bułka tarta, jajko, olej rzepakowy,
sól, pieprz

Makarony
1. Makaron penne z cukinią i suszonymi pomidorami w sosie śmietanowym, parmezan makaron pszenny penne, cukinia, suszone pomidory, śmietanka 18% , wino białe
półwytrawne , sól i pieprz, parmezan

2. Makaron penne z kurczakiem i porami, zapiekany z mozzarellą - makaron pszenny
penne, pierś z kurczaka, por , śmietanka 18% , mozzarella , olej rzepakowy, wino
białe półwytrawne, sól i pieprz
3. Makaron tagliatelle z krewetkami i pomidorkami koktajlowymi - makaron pszenny
tagliatelle, krewetki Black tiger, pomidorki koktajlowe, wino białe półwytrawne,
natka pietruszki, sól, czosnek
4. Makaron tagliatelle zapiekany z sosem bolognese - makaron pszenny tagliatelle,
mięso mielone wieprzowe, mięso mielone wołowe, marchewka, seler naciowy, cebula,
oliwa, pomidory z puszki, sól, cukier, pieprz, wino czerwone, mozzarella
5. Pełnoziarnisty makaron spaghetti z drobiowym bolognese – mielona pierś z kurczaka,
marchewka, korzeń pietruszki, por, cebula, pomidory z puszki, koncentrat
pomidorowy, oliwa, sól, pieprz, cukier
6. Spaghetti carbonara - makaron pszenny spaghetti, boczek wędzony surowy – 90 g,
grana padano, cebula, jajko, sól i pieprz
Dania jarskie
1. Kotleciki ziemniaczane z sosem czosnkowym – ziemniaki, bułka tarta, jajko, cebula,
olej rzepakowy, natka pietruszki, sól i pieprz
2. Naleśniki z ruskim farszem z sosem pieczarkowym – ziemniaki, twaróg, cebula,
mąka pszenna, jajko, mleko, pieczarki, olej rzepakowy, śmietanka 30%, natka
pietruszki
3. Panierowane pieczarki z sosem czosnkowym – pieczarki, mąka pszenna, bułka
tarta, jajko, olej rzepakowy, śmietana 18%, musztarda, majonez, sol i pieprz,
czosnek świeży
Dania z ryb
1. Dorsz panierowany, - filet z dorsza, mąka pszenna, bułka tarta, jajko, mleko, sól,
pieprz
Dodatki
1. Buraczki na ciepło - buraki starte, masło, śmietanka 18%, sól, pieprz, cukier
2. Marchewka zasmażana - marchewka, cebula, masło, śmietanka 18% , mąka
pszenna, liść laurowy, sól, pieprz, cukier
3. Mizeria – ogórki świeże, śmietana, sól, pieprz, musztarda
4. Puree ziemniaczane - ziemniaki, masło, śmietana 18%, mleko 3,2% , sól
Sosy
1. Sos porowy - por, śmietanka 18%, wino białe półwytrawne, sól, pieprz

