Propozycja pierwsza
Przystawka
Pâté z pstrąga/ puree z buraka/ chips z selera / bułeczka
Zupa
Barszcz z pasztecikiem z kapustą i grzybami
Danie główne
Smażony karp/ polenta / kapusta z grochem/ sos grzybowy
Deser
Serniczek cynamonowy / biszkopt korzenny
Zakąski
Śledź / śmietana / cebula kwaszona z koprem
Kotleciki z kaczki / konfitura z czerwonej cebuli
Tatarki wołowe / jajko przepiórcze / szalotka
Sałaty / pieczony kurczak / sos mango
Smalec z kaczki / prażone jabłka / chleb razowy
Pieczywo własnego wypieku
Cena za osobę – 155 zł

Propozycja druga
Przystawka
Terrina z łososia / galaretka malinowa / marynowane szalotki / bułeczka
Zupa
Kremowa zupa z grzybów leśnych / lane kluseczki / rozmaryn
Danie główne
Dorsz bałtycki / kwaśna śmietana / pieczone ziemniaki / sałaty

Pierogi z Cedrowego Dworku:
z wędzonym twarogiem
z łososiem i sosem cytrynowym z ogórkiem
z bobem i borowikami
Deser
Torcik z belgijskiej czekolady / marcepan
Zakąski
Śledź / śmietana / cebula kwaszona z koprem
Kotleciki z kaczki / konfitura z czerwonej cebuli
Tatarki wołowe / jajko przepiórcze / szalotka
Sałaty / pieczony kurczak / sos mango
Smalec z kaczki / prażone jabłka / chleb razowy
Pieczywo własnego wypieku
Cena za osobę – 180 zł

Ciasta Tradycyjne z cukierni Żuławskie Wypieki
Ciasta tradycyjne
Produkt

Cena za porcję

Ilość porcji

Sernik Tradycyjny

72zł

Szarlotka

64zł

Brownie

160zł

Sernik New York

120zł

16/ okrągła forma

Torcik Kinder Bueno

180zł

16/okrągła forma
(ok. 2kg)

Tarta z czekoladą i malinami

96zł

okrągła forma

Tarta cytrynowa z bezą

96zł

okrągła forma

Tarta z wiśniami

96zł

okrągła forma

Tarta sezonowa
*zapytaj o propozycje

96zł

okrągła forma

lub okrągła forma/ 16 porcji
lub okrągła forma/ 16 porcji
½ blachy/ 40porcji

Ciasta wegańskie
Produkt

Cena za sztukę

Ilość porcji

Sernik jaglany z kokosem
i czekoladą

120zł

1,5kg
14 porcji

Tarta czekoladowa na mleku
kokosowym z jeżynami

65zł

ok.700g
12 porcji

Mono porcje – mus z deserowej,
belgijskiej czekolady z chilli i
malinami, ozdobione
brązowym zamszem

11zł/sztuka

Szarlotka wegańska z
kruszonką z płatków owsianych

90zł

min. 8 sztuk
1,8kg
16 porcji

* na życzenie możemy przygotować ciasta bez użycia produktów zawierających gluten

Cennik wybranych alkoholi
Żubrówka Biała, Soplica, Wyborowa

0,5l

butelka

35,00 zł

Absolut, Finlandia

0,5l

butelka

45,00 zł

Domodo Primitivo, Negroamaro

0,75l

karafka lub beczka

45,00 zł

Domodo Chardonnay, Sauvignon

0,75l

karafka lub beczka

45,00 zł

Prosecco Spumante Extra Dry Treviso DOC

0,75l

butelka

60,00 zł

Grant`s

0,7l

butelka

90,00 zł

Jack Daniel`s

0,7l

butelka

110,00 zł

Zapraszamy również do skorzystania z opcji OPEN BAR:
- wódka, wino, whisky

49,00 zł/os

- wódka, wino

39,00 zł/os

