Zestawy imprezowe
Zamówienia na zestawy przyjmujemy z minimum pięciogodzinnym wyprzedzeniem
Półmisek tatara wołowego (8 porcji)

249 zł

Półmisek kultowego tatara z pomidora (8 porcji)

249 zł

Półmisek tatara wołowego i tatara z pomidorów (8 porcji)

249 zł

Półmisek schabu po warszawsku (8 porcji)

190 zł

Deska wędlin, mięs i pasztetów (6-8 osób)

190 zł

Zestaw przystawek dla 2-3 osób

249 zł

Śledź, nóżki w galarecie, schab po warszawsku, tatar wołowy, tatar z pomidorów, carpaccio

Tuzin kotletów schabowych z dodatkami

299 zł

Tuzin kotletów devolaile z dodatkami

299 zł

Tuzik kotletów mielonych z dodatkami

299 zł

Zestaw kotletów z dodatkami (schabowy, mielony, dewolaile – 12 szt.)

299 zł

Przystawki
Śledź z cebulą w śmietanie i z gotowanym ziemniakiem

29 zł

Nóżki w galarecie z ogórkiem konserwowym, grzybkami i chrzanem

27 zł

Kultowy schab po warszawsku wg starej receptury

27 zł

Tatar z pomidorów z kaparami i szalotką

39 zł

Tatar z wołowiny z cebulą, ogórkiem i grzybami

43 zł

Carpaccio wołowe na musie truflowym z rukolą i parmezanem

48 zł

Gravadlax – łosoś marynowany w pomarańczach

43 zł

Sałata z kozim serem z awokado i owocami

39 zł

Zestaw przystawek dla 2-3 osób

249 zł

Śledź, nóżki w galarecie, schab po warszawsku, tatar wołowy, tatar z pomidorów, carpaccio

Zupy
Rosół z wiejskiej kury i ekologicznej wołowiny

19 zł

Tradycyjny kapuśniak

19 zł

Grochówka na wędzonych żebrach

19 zł

Staropolski żurek z jajkiem i kiełbasą

19 zł

Dania główne
Pierogi z mięsem i okrasą (10 szt.)

39 zł

Pierogi ruskie z okrasą (10 szt.)

39 zł

Fasolka po bretoński

32 zł

Kotlet mielony z ziemniakami gotowanymi i z zasmażanymi burakami

43 zł

Devolaile z puree ziemniaczanym i marchewką z groszkiem

45 zł

Schabowy ze świni złotnickiej z puree ziemniaczanym i kapustą duszoną

43 zł

Kopytka z sosem truflowym i serem Bursztyn

42 zł

Noga z gęsi z Podlasia z sosem różano-pigwowym, kapustą modrą i

69 zł

kluskami śląskimi

Desery
Sernik Akademia

26 zł

Szarlotka

26 zł

