
Menu Wielkanoc 2019 

 

Piątek  

Obiadokolacja 

Zupa pieczarkowa z grzankami ziołowymi 

Filet z dorsza na salsie pomidorowej z soczewicą 

Pierś z kurczaka w sosie koniakowo - pieprzowym 

Tortilla z warzywami teryaki 

Puree ziemniaczane, kasza bulgur, bukiet jarzyn z pary 

Sałatka wiosenna, sałatka z kozim serem, sałatka śledziowa z burakiem i jajkiem 

Sernik na zimno z owocami 

Ciasto marchewkowe 

Wersja dla dzieci: 

Pomidorowa z ryżem 

Paluszki rybne z kulkami ziemniaczanymi 

Galaretka 

 

Sobota 

Obiad 

Zupa z zielonej soczewicy z papryką i chorizo 

Królik w śmietanie z warzywami 

Policzki wołowe w sosie rozmarynowym 

Papryka faszerowana z ryżem i warzywami 

Kopytka, kasza gryczana, buraki glazurowane, surówka z czerwonej kapusty, sałatka cezar, 

mix sałat 

Szarlotka domowa, panna cotta 



Wersja dla dzieci: 

Zupa jarzynowa 

Nugetsy z frytkami i surówką ze świeżej marchwii 

Banoffi 

Ognisko: 

Kiełbasa 

Bigos staropolski 

Pajdy chleba ze smalcem i ogórkami kiszonymi 

Dipy 

Pieczywo 

Grzaniec 

Szaszłyki z tofu i warzyw do grillowania (opcja vege, vegańska) 

 

Niedziela 

Obiadokolacja: 

Zupa gulaszowa z mięsem z dzika i grzybami leśnymi 

Krem z warzyw z grzankami 

Noga z kaczki confit, sos śliwkowy, jabłka pieczone z żurawiną 

Wolno pieczona wieprzowina w sosie tymiankowym 

Kotleciki z ciecierzycy z warzywami 

Pieczone warzywa, ziemniaki opiekane talarki z ziołami, kasza pęczak z burakami, surówka z 

marchewki jabłka i selera, sałatka Waldorf z kurczakiem, Pasztet Domaniowski, mix sałat 

Mus czekoladowy z pomarańczą i grand marinerem 

Sernik domowy 

Wersja dla dzieci: 

Rosół z kluseczkami 



Klopsiki drobiowe w sosie koperkowym, ryż, makaron, marchew z groszkiem 

Pianka malinowa z galaretką 

 

Śniadanie wielkanocne 

Standardowy bufet wzbogacony w dania wielkanocne: 

Jajka sadzone 

Jajka faszerowane pieczarkami i musem łososiowym, jajka marynowane 

Sałatka jarzynowa 

Koszyk wielkanocny 

Babka wielkanocna 

Ciasto: Sernik, Królewiec 

Żurek 

Biała kiełbasa zapiekana z cebulą i majerankiem 

Wędliny wiejskie + chleb wiejski 

Ryby wędzone 

Pancakes, Croissanty 

 

Śniadanie Sobota 

Standardowy bufet wzbogacony w dania wielkanocne: 

Pasta jejeczna 

Pancakes 

Ryby wędzone 

Pasta rybna 

Ciasta 

 



 

Stolik wielkanocny: 

Cukierki, jajeczka, ciastka, pianki, babka wielkanocna, ciasta 

 


