RESTAURACJA „KMICIC” ZAPRASZA
DANIA SPECJALNE

Deska Boryny
Prosię w całości, golonki pieczone, zrazy wołowe, żeberka pieczone, pyzy, ziemniaki z pieca, trzy rodzaje surówek,
dwa sosy
Bukiet grillowy
Schab z kostką, udo kurczaka , karkówka po cygańsku, boczek w ziołach, kaszanka, kiełbasa,
ziemniaki, warzywa z grilla, surówki, sosy
Oczko wodne
Ryby w całości (szczupak, sandacz, łosoś, pstrąg), półmisek rybacki (wybór ryb wędzonych, paluszki krabowe, małże),
koktajl z krewetek, jaja przepiórcze z kawiorem, sosy
Stół wiejski
Wybór wędlin z komina, noga wieprzowa z szynką, słonina wędzona z czosnkiem, smalec ze skwarkami, kaszanka,
salceson, ogórki kiszone, kapusta
Telefon kontaktowy 22 635 31 21 lub 602 437 358

PRZEKĄSKI ZIMNE
Carpaccio z polędwicy z sosem balsamicznym
i kaparami

Pasztet z dziczyzny z marynatami i żurawiną

Deska mięs pieczystych

Półmisek rybacki

Deska serów z owocami

Roladki z szynki ze smakowymi pastami

Deska wiejskich przysmaków

Roladki z łososia z musem ziołowym

Indyk z owocami w winnej zalewie

Ryba w galarecie (łosoś, szczupak, sandacz, karp)

Jajka nadziewane kolorowymi pastami

Schab po warszawsku

Jajka z szynką na sałatce jarzynowej

Schab ze śliwką i morelą

Kolorowe roladki z polędwiczek

Szczupak faszerowany

Łosoś pieczony w sosie jogurtowo-ziołowym

Śledzie na różne sposoby

Łosoś w galarecie

Tatar z polędwicy wołowej

Łosoś wędzony

Tymbaliki drobiowe

Tortilla z warzywami i kurczakiem

Łosoś wędzony na placuszkach ziemniaczanych

ZUPY / PRZEKĄSKI GORĄCE

Barszcz czerwony z francuskim pasztecikiem

Zupa grzybowa z łazankami

Flaki tradycyjne

Zupa gulaszowa z ostrą papryczką

Rosół z kury z makaronem

Zupa krem (z białych jarzyn, brokuł) z grzankami

Strogonof z ogórkiem kiszonym

Żołądki gęsie duszone w śmietanie

Zupa brokułowa z palonymi migdałami

Żur staropolski z jajkiem i kiełbasą

Krem z buraka ć wikłowego

krem z pomidorów z marynowanym łososiem

Zupa cebulowa z razową grzanką

DANIA GŁÓWNE
Polędwiczki szpikowane kabanosem w sosie
grzybowym

Pierś z kurczaka w chrupiącej panierce
Filet z indyka z bakaliami

Karkówka po myśliwsku

Filet z kurczaka nadziewany fetą i brokułami

Schab z wędzonym serem i szynką

Tradycyjny schabowy z kapustą

Schab z nadzieniem grzybowym w sosie koperkowym

Szaszłyki podane na kolorowym ryżu

Kurczak w ziołach z pieczonym jabłuszkiem

Łosoś pieczony w sosie kaparowym
Kaczka pieczona z jabłkami

Polędwiczki w sosie kurkowym
żeberka pieczone podane na kapuście

udo gęsie faszerowane kaszą gryczaną po staropolsku

DODATKI
Ziemniaki z wody

Pyzy

Ziemniaki pieczone

Warzywa z wody

Ryż rozmaitości

Bukiet surówek

Kopytka
Kluski śląskie

SAŁATY
Sałata grecka z fetą i oliwkami
Sałata z grillowanym kurczakiem, kukurydzą i
ananasem

Sałatka owocowa z wędzonym kurczakiem i selerem
naciowym
Capresse

Sałatka ziemniaczana z boczkiem i ogórkiem kiszonym

sałatka owocowa

Mix sałat z rukolą, boczkiem i grzankami czosnkowymi

sałatka ze szpinakiem sosem malinowym i avocado

Sałatka brokułowa

