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PROPOZYCJA PRZYJĘĆ ŚWIĄTECZNYCH 

MENU 1 

Cena 132 zł/osoba 

 

PRZYSTAWKI 

(w stole) 

Matias w redukcji z buraka 

Śledź z sałatką ziemniaczaną 

Jaja faszerowane musem chrzanowym 

Pasztet rybny 

Sałatka tabuleh 

Tradycyjny kompot wigilijny 

Pieczywo/masło 

 

ZUPA 

(serwowana) 

Barszcz czerwony na kiszonych burakach 

 

DANIE GŁÓWNE 

(serwowane) 

Karp smażony na purée z pieczonej pietruszki i piklowanej gruszki 

 

DESER 

(jeden deser wybrany wcześniej) 

Jabłecznik z gorącym sosem waniliowym i cynamonem 

Lub 

Tarta z kremem patissiere 
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Menu 2 

Cena 146 PLN/osoba 

 

PRZYSTAWKI ZIMNE: 
(w stole) 

Tatar z Matiasa 

Łosoś gravlax marynowany w pomarańczach i przyprawach korzennych 

Śledź Matias z kiszonymi burakami 

Sałatka z pieczonej dyni, pasty sezamowej 

Jajka faszerowane z kawiorem z łososia 

Tradycyjny kompot z suszu 

 

ZUPA 

/jedna zupa ustalona wcześniej/ 

( serwowana) 

Krem grzybowy z łazankami 

 

DANIE GŁÓWNE 

/jedno danie ustalone wcześniej/ 

( serwowane) 

Filet z sandacza tagliatelle z cukinii emulsja truflowa lub 

Wolno pieczone żeberka z sosem z kiszonego i musztardowym puree 

lub 

Konfitowane udko kaczki podane na dyniowym puree z sałatką z karmelizowanego buraka i 

sosem jeżynowo- 

żurawinowym 

 

DESER 

/jeden deser ustalony wcześniej/ 

( serwowany ) 

Świąteczny sernik z korzennymi ciasteczkami, pomarańczą i żurawiną 

Lub 

Jabłecznik z sosem waniliowym 
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Menu 3 

Cena 163 zł/osoba 

PRZYSTAWKI ZIMNE: 
(w stole) 

Ryba w galarecie 

Łosoś Gravlax marynowany w Ginie 

Plastry rostbefu gotowanego metodą sv z sosem gribiche 

Sałata zielona z pieczonym batatem, awokado i granatem 

Jajka faszerowane musem chrzanowym 

Matjas korzenny z jabłkiem i cebulką 

Tradycyjny kompot wigilijny 

 

ZUPA 

/jedna zupa ustalona wcześniej/ 

( serwowana) 

Tradycyjna zupa grzybowa z łazankami 

Lub 

Zupa rybna z karpiem 

Lub 

Długo gotowany rosół z kaczki, domowym makaronem i warzywami pieczonymi 

 

DANIE GŁÓWNE 

/jedno danie ustalone wcześniej/ 

(serwowane) 

Bigos z dzika 

lub 

Ćwiartka kaczki podana z kopytkami marchewkowymi oraz modrą kapustą na słodko 

lub 

Filet z suma zapiekany w sosie koprowym i ziemniakiem Francuzki 

DESER 

/dwa desery do wyboru/ 

( serwowany) 

Strudel 

Lub 

Jabłecznik cynamonem i kremem waniliowym 

 


