Obiad wielkanocny

domowy żurek z białą kiełbasą
900 ml
wiosenny krem z zielonego groszku
900 ml
zupa chrzanowa na żeberkach
900 ml
pieczona kaczka ze szlachetnego dworu z jabłkami ok. 1,5 kg
rolada z indyka z suszonymi morelami 1 kg
rolada wieprzowe nadziewana porą,marchewką
i serem pleśniowym 1 kg
pieczone udko z kaczki 80g
rolada śląska 150 g/os
pieczeń wieprzowa w sosie własnym 1 kg
kluski jasne 10szt
ryż z warzywami 180g
kapusta modra 150g
kapusta zasmażana 150g
marchew z chrzanem 150g
buraczki zasmażane 150 g

24 zł
16 zł
18 zł
100 zł
60 zł
70 zł
30 zł
20 zł
60 zł
12 zł
10 zł
10 zł
10 zł
10 zł
10 zł

Śniadanie świąteczne

pasztet z żurawiną
500 g
pasztet z grzybami
500 g
pasta jajeczna
150 g
twarożek wiosenny z rzodkiewką i szczypiorkiem 150 g
paleta mięs domowej roboty 400 g
sałatka wielkanocna z jajkiem i szynką 120 g/os
śledzie w śmietanie z cebulką 100g
tymbaliki drobiowe 1 szt
jajka nadziewane pastą jajeczną na kiełkach 0,5
( min. Zamówienie 6 połówek)
swojska, pieczona biała kiełbasa w sosie chrzanowym 100 g

35 zł
40 zł
10 zł
11 zł
50 zł
10 zł
10 zł
6 zł
3 zł
17 zł

Wielkanocne specjały ze spiżarni
Starej Piekarni

smalec swojski 350 g
żurawina do mięs 300 g
ćwikła z chrzanem 300 g
chrzan z żurawiną 350 g
chrzan jajeczny 350 g
sos tatarski z grzybami leśnymi 100 g
chlebki do świecenia 1 szt
chlebki do żurków 1 szt
jajcok
330 ml
likier kajmakowy 330 ml

8 zł
11 zł
12 zł
13 zł
12 zł
15 zł
4 zł
5,5zł
30 zł
30 zł

Wielkanocne słodkości
pascha ok. 500 g
babka drożdzowa z kandyzowowaną pomarańczą 1 szt
babka piaskowa w polewie czekoladowej 1 szt
mazurek śmietankowy
mazurek czekoladowy/marcepanowy
mazurek jamajka
sernik Stara Piekarnia z brzoskwinią 1kg
babka piaskowa
tiramisu ( 4 os)

Zestawy śniadaniowe
dla 4 os 240 zł/całość
pasztet z grzybami + chrzan jajeczny
sałatka wielkanocna z jajkiem i szynką
jajka nadziewane ( 4 jaja = 8 x 1/2)
biała kiełbasa w sosie chrzanowym
roladka z łososiem wędzonym
pieczywo
babka piaskowa
zajączek wielkanocny
dla 6 – 8 os 500 zł/całość
swojska, pieczona biała kiełbasa w sosie chrzanowym
roladka z wędzonym łososiem
jaja w sosie tatarskim
ruloniki z szynki z pastą jajeczną
tymbaliki drobiowe
sał. wielkanocna
pasztet z żurawiną
smalec /chrzan jajeczny
mazurek
pieczywo
baranek wielkanocny

45 zł
12 zł
12 zł
32 zł
35 zł
35 zł
35 zł
10 zł
50 zł

Zestawy obiadowe
Dla 4 os 350 zł/całość
Żurek lub zupa chrzanowa
Rolada wołowa
Pieczeń wieprzowa w sosie własnym 200g/os
Kluski jasne, ziemniaczki z wody
Zestaw surówek: modra(C), zasmażana
Pascha

Dla 6-8 os 560 zł/całość
Wiosenny krem z zielonego groszku
Żurek
Kaczka ze szlachetnego dworu 1 szt/ok.1,5 kg
Rolada wołowa
Rolada wieprzowa nadziewana porą, marchewką i serem pleśniowym
Kluski jasne
Ryż z warzywami
Zestaw surówek: buraczki zasmażane, modra(C), marchew z chrzanem
Mazurek wielkanocny

Przepis: do rozgrzanego do 100 stopni piekarnika , włożyć kaczkę /pieczeń z serem/udko
z kaczki/pieczeń z indyka i piec ok. 30 min

