Menu „Zagrodowej Osady”
( poniżej nasze pyszne propozycje - na zamówienie,
a na co dzień gotujemy zawsze równie pyszne i świeże dwa dania … i jak w
domu - zapraszamy do wspólnego stołu )
Przekąski:
Chlebek własnego wypieku ze smalcem i ogórkiem (3 kromki)

6,00 zł

Naleśnik z dżemem lub serem polany musem malinowym (2 naleśniki)

7,00 zł

Omlet na słotko lub pikantnie

7,00 zł

Placki ziemniaczane ze śmietaną (3 placki)

7,00 zł

Śledź z cebulką i śmietaną z gryczanymi blinami

12,00 zł

Sałata zielona z suszonymi pomidorami, śliwką marynowaną, kozim i pleśniowym
serem, podawana z chlebem własnego wypieku

13,00 zł

Zupy:
Krem z dyni (lub sezonowych warzyw) posypany prażonymi różnymi ziarnami i

11,00 zł

grzankami
Rosół z domowym makaronem
Żurek z kiełbasą i jajkiem
Pomidorowa z domowym makaronem

9,00 zł
10,00 zł
9,00 zł

Barszcz czerwony z kołdunami

14,00 zł

Grzybowa na wołowinie z kawałkami mięsa i łazankami, posypana serem

14,00 zł

Barszcz ze szczawiu z jajkiem i chlebkiem własnego wypieku (od wiosny do jesieni)

9,00 zł

Barszcz z kiszonej kapusty z zasmażonymi ziemniakami z cebulką (polecamy zimą)

10,00 zł

Chłodnik z młodymi ziemniakami polanymi masłem z bułką tartą (w sezonie)

12,00 zł

Dania główne:
Kaczka pieczona z ziemniakami, jabłkami w majeranku i czerwoną kapustą
Królik w śmietanie z ziemniakami i buraczkami
Kotlet z piersi kurczaka z ziemniakami i surówką
(dla dzieci panierowany w prażonych wiórkach kokosowych)
Kotlet schabowy z ziemniakami i surówką
Kotlet mielony z ziemniakami, buraczkami i marchewką
Wątróbka drobiowa panierowana z duszoną cebulką, z jabłkami w majeranku ,
ziemniakami i surówką

28,00 zł
29,00 zł
22,00 zł
23,00 zł
19,00 zł
21,00 zł

Pstrąg na parze z ziemniakami i sałatą

29,00 zł

Filet karpia z ziemniakami i surówką

27,00 zł

Pierogi z mięsem

13,00 zł

Pierogi ruskie

12,00 zł

Pierogi z kaszą gryczaną serem i miętą

13,00 zł

Pierogi wegetariańskie (z bobem, z soją i cieciorką itp.)

14,00 zł

Deser:
Kisiel z tartym jabłkiem

5,00 zł

Ciasta domowe i inne sezonowe desery np:
jogurt z własną kompozycją musli, lody z owocami sezonowymi...

8,00 zł

Napoje:
Naturalny, wyciskany sok z np.; jabłek, marchwi i buraka 250 ml

8,00 zł

Lemoniada domowa

4,00 zł

Kompot z owoców sezonowych

3,50 zł

Ostudzony napar z ziół

3,50 zł

Woda mineralna niegazowana lub gazowana, 250 ml

2,50 zł

Kawa: espresso, cappuccino, latte macchiato

4,50 zł

Herbata: czarna, zielona lub owocowa

3,00 zł

