Przykładowe menu na spotkania rodzinne i imprezy
okolicznościowe
Menu oparte jest na surowcach ekologiczno-tradycyjnych, przygotowywane w
całości przez pracowników naszej restauracji.
Poniższe zestawy są tylko przykładowe, do każdego klienta podchodzimy
indywidualnie spełniając jego oczekiwania i upodobania kulinarne.

Cieszyn
ul, Bobrecka 15
tel. 33/8511888, 662199293
Godziny otwarcia od 12.00 do 21.00

Zestaw I
Słoneczko z oleju rzepakowego z dodatkiem sosu balsamicznego
Krem z białych warzyw z chrupiącym boczkiem
Roladki z kurczaka zagrodowego ze szpinakiem i fetą w sosie szpinakowym
kopytka, surówka z białej kapusty, surówka z marchewki z chrzanem
Kawa Picetto, ptysie
Zimna płyta:
wędliny tradycyjne, ser podpuszczkowy z cebulką, babeczki z nadzieniem
piczarkowym, ptysie z nadzieniem pikantnym, galantyna z kurczaka, roladki
kolorowe, sałatka z kaszą jaglaną

Zestaw II
Pomidor ze świeżą bazylia podany na grzance
Medalion ze schabu w migdałach podany z ziemniakami opiekanymi i zestawem
surówek
Kawa Picetto, lody chałwowe z musem malinowym
Zimna płyta:
Wędliny tradycyjne, bomby z sera z oliwkami, tymbaliki drobiowe, ogórki
faszerowane serkiem czosnkowym, ptysie z nadzieniem szpinakowym, babeczki
z farszem z szynki, śledzie po staropolsku, sałatka makaronowa

Zestaw III
Oscypek grillowany podany na grzance
Policzki wołowe podane z ziemniakiem faszerowanym bryndzą, zestaw surówek
Kawa Picetto lody chałwowe (naszej produkcji) z musem malinowym
Zimna płyta:
Wędliny tradycyjne, bomby z sera z oliwkami, tymbaliki drobiowe, ogórki
faszerowane serkiem czosnkowym, ptysie z nadzieniem szpinakowym, babeczki
z farszem z szynki, śledzie po staropolsku, sałatka z pęczakiem
Bogracz
Zestaw IV
Sznycel z kurczaka
Rolada wieprzowa śląska
Karczek pieczony z orzechami laskowymi
Ziemniaki, ziemniaki opiekane, kluski śląskie
Sałatka z czerwonej kapusty
Surówka z marchwi z rodzynkami
Mizeria

Kawa z mlekiem, herbata z cytryna tort-swój
Sok pomarańczowy, multiwitamina, woda z cytryna i miętą
Zimna płyta: Wędliny tradycyjne, talerz serów,
Śledzie w dwóch smakach,
jaja faszerowane pastą pieczarkową,
Sałatka gyros,
Masło, pieczywo mieszane
Kalafior świeży , brokuły świeże z wody podane na 3 małych półmiskach

