Obiad wielkanocny:
Zupa:
-domowy żurek z biała kiełbasa 1 l -18 zł
-wiosenny krem z zielonego groszku 1 l -12 zł
-zupa chrzanowa na wędzonych żeberkach z majerankiem 1 l-13 zł
-chleb do żurków szt -6 zł
II danie:
-pieczona kaczka ze szlachetnego dworu z jabłkami ok.1 kg - 90 zł
-rolada wieprzowa nadziewana pora,marchewka i serem pleśniowym 1 kg -53 zł
-konfliktowanie udko z kaczki 800 g -32 zł
-rolada śląska 150 g/szt -20 zł
-pieczeń wieprzowa w sosie własnym 1 kg -32 zł
-kotleciki jajeczne w sosie koperkowym 2 szt -19 zł
Dodatki:
-kluski jasne 10 szt -6 zł
-ryż z warzywami 180 g -6 zł
-kapusta modra 150 g-6 zł
-kapusta zasmażana 150 g -6 zł
-marchew z chrzanem 150 g -6 zł
-coleslaw 150 g-6 zł
-buraczki zasmażana 150 g -6 zł
-pierogi ruskie 1 szt -1,30 zł
Śniadanie świąteczne :
-pasztet z żurawina 500 g -28 zł
-pasztet z grzybami 500 g-32 zł
-sałatka wielkanocna z jajkiem i szynka 100 g/os - 8 zł
-tradycyjna sałatka jarzynowa 100 g-6 zł
-paleta mięs pieczonych (schab ze śliwka,karkówka itp) 65 zł/półmisek ( 5 os)
-tymbalik drobiowy 1 szt-3 zł
-śledzie ze śmietaną 100 g-8 zł
-szynka pod galareta 150 g-12 zł
-jajka nadziewane pasta jajeczna na kielkach z sosem chrzanowym
0,5 szt-1,50 zł(min.zamowienie 6 połówek)
-panierowana pieczarka faszerowana jajkiem i szpinakiem szt -5 zł
-ruloniki z szynki z sosem jogurtowo-chrzanowym 2 szt – 5 zł
-pasta jajeczna ze szczypiorkiem 100 g- 5 zł

Wielkanocne specjały ze spiżarni Starej Piekarni :
-smalec swojski 350 g-6 zł
-żurawina do mięs 300 g-8 zł
-ćwikla z chrzanem 300 g-8 zł
-chrzan z żurawina 350 g-6zł
-chrzan jajeczny 350 g-6 zł
-chrzan z imbirem 180 g-6 zł
Wielkanocne słodkości z kuchni Starej Piekarni:
-pascha Ok.500 g -40 zł
-tiramisu 4 os – 40 zł
-babka piaskowa w czekoladowej polewie 1 szt -12 zł
-babka cytrynowa /pomarańczowa 1 szt- 10 zł
-babka marmurkowa na metry 1 kg – 28 zł
-babka drożdżowa 1 szt – 8,50 zł
-mazurki 1 szt - 30 zł
-sernik z brzoskwinia 1 kg -30 zł
-sernik wiedeński 1 kg – 35 zł

Zamówienia przyjmujemy do czwartku 9.04 do 15.00
Zamówienia dowozimy osobiście lub odbiór osobisty
na ustalona godzinę.
Istnieje możliwość skomponowania świątecznego obiadu
wg. potrzeb.

