
Serwis nie jest wliczony w cenę.

Na życzenie kucharz może przygotować dla Państwa ziemniaki odsmażane
lub puree, a dodatki mogą być zamienne w zależności od upodobań dzieci.

Rosół z makaronem podany z mięsem z udka kurczęcego
i zieloną pietruszką na życzenie

1500

Zupa pomidorowa na wywarze mięsnym z kluseczkami 1500

Gałka lodów w wybranym smaku z czekoladą
lub musem z leśnych owoców

1000

Naleśniki smażone na zamówienie z czekoladą
lub konfiturą z cukrem pudrem

1600

2 sztuki

Kotlecik cielęcy panierowany, z gotowanymi ziemniakami
z koperkiem i masłem podany z buraczkami lub mizerią

3000

Eskalopki z kurczaka z grilla, z ziemniakami z rusztu
z masłem czosnkowym i koperkiem podane z mizerią

2400

Kopytka odsmażane na maśle podane z kawałkami kurczaka
z patelni ze świeżym oregano i sosem śmietankowym

2400

Pierogi z serem na słodko podane z masłem i cukrem
lub ze słodką śmietanką lub z czekoladą

1800

6 sztuk

Racuchy z jabłkami świeżo pieczone z cukrem pudrem 1800

3 sztuki
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Service is not included.

On your request the cook shall be happy to prepare fried or mashed potatoes
for your children, and you can choose side dishes depending on your children’s preferences.

Chicken soup with pasta, served - on request - with chicken
drumstick meat and green parsley

1500

Tomato soup on meat stock with noodles 1500

Scoop of ice cream of chosen flavour with chocolate
or forest fruit mouse

1000

Pancakes fried to order with chocolate or jam, with caster sugar 1600

2 pieces

Breaded veal cutlet, with boiled potatoes and dill and butter,
served with beetroot or cucumber salad

3000

Grilled chicken escallopes, with grilled potatoes with  butter
and dill, served with cucumber salad

2400

Potato dumplings fried on butter, served with fried chicken bits,
with fresh oregano and cream sauce

2400

Dumplings filed with sweet cottage cheese, served with butter
and sugar, sweet cream or chocolate

1800

6 pieces

Drop scones with apples, freshly fried, with caster sugar 1800

3 pieces
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