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Nasze propozycje 
Zupy:  
 

1) Domowy rosół z makaronem lub kołdunami  
2) Pikantna zupa gulaszowa  
3) Forszmak - zupa gulaszowa z ogórkami konserwowymi 
4) Krem pomidorowy z pesto bazyliowym  
5) Zupa grzybowa z łazankami  
6) Staropolski żur z jajkiem i białą kiełbasą (opcjonalnie: podawany w chlebie)  
7) Krem pieczarkowy z groszkiem ptysiowym lub czosnkowymi grzankami  
8) Flaczki staropolskie  
9) Zupa meksykańska z mięsnymi pulpecikami  
10) Barszcz czerwony z uszkami/ krokietem/ pasztecikami   

 

Na upalne dni polecamy:  
 

1) Chłodnik bałkański (z ogórków)  
2) Chłodnik owocowy  
3) Chłodnik hiszpański- Gazpacho (z pomidorów, ogórka, papryki)  
4) Chłodnik z buraków  

 

Dania obiadowe:  
 

1) Schab pieczony w sosie własnym  
2) Polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym  
3) Kotlet schabowy tradycyjny 
4) Kieszonka schabowa z żółtym serem i pieczarkami 
5) Żeberka w sosie BBQ  
6) Karczek faszerowany świeżymi warzywami 
7) Karczek w sosie własnym/ musztardowym 
8) Roladka z kurczaka z żółtym serem i ananasem  
9) Roladka z kurczaka z żółtym serem i pieczarkami  
10) Roladka z kurczaka z serem pleśniowym 
11) Roladka ze szpinakiem i serem feta 
12) Roladka z kurczaka z suszonymi pomidorami i żółtym serem 
13) Pierś z kurczaka w sezamie 
14) Serowa pierś z kurczaka w cieście piwnym 
15) Karp/ miruna/ dorsz w panierce  
16) De Volaille z prawdziwym masłem ziołowym  
17) Faszerowane skrzydełka farszem mięsnym, grzybowym lub jarzynowym  
18) Karmelizowane skrzydełka  
19) Szaszłyk z kurczaka z boczkiem, z cukinią, papryką, cebulą i pieczarką  
20) Pieczone udko z kurczaka w płatkach chili 
21) Gołąbki w sosie pomidorowym  
22) Pierogi z farszem mięsnym / grzybowym / ruskie  
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23) Kotlet mielony ze śliwka/ z żółtym serem w panierce  
24) Golonka z chrzanem  lub sosem żurawinowym 
25) Roladka ze schabu z pikantnym farszem mięsno-warzywnym w sosie pieczeniowym 

26) Panierowana pierś z ananasem i żurawiną 

27) Trybowane uda kurczaka 
 

Danie podawane do wyboru z:  
 

1) Ziemniaki z wody z koperkiem  
2) Ziemniaki zapiekane po polsku (posypywane czosnkiem, majerankiem, solą i pieprzem)  
3) Frytki  
4) Ryż z warzywami  
5) Kluski śląskie  
6) Kopytka  
7) Puree ziemniaczane 

 

Dodatek typu:  
 

1) Zasmażana kapusta  
2) Bigos  
3) Zasmażane buraczki  
4) Marchewka z groszkiem  
5) Warzywa na parze (brokuł, marchewka, kalafior)  
6) Fasolka szparagowa z zasmażką z bułki i masła  

 

Surówki:  
 

1) Z marchwi z oliwą lub ananasem 
2) Z selera ze śmietanką  
3) Z białej kapusty z dressingiem jogurtowo- majonezowym lub oliwy z oliwek  
4) Z czerwonej kapusty  
5) Z czerwonych buraków z szalotką i kolendrą  
6) Mizeria z dressingiem śmietanowym  
7) Wiosenna sałatka z kapusty pekińskiej i sezonowych warzyw  
8) Z kiszonego ogórka i cebuli  
9) Mix sałat z wiosennymi warzywami lub granatem z oliwą  

 

Przystawki:  
 

1) Półmisek wędlin (schab pieczony ze śliwką, faszerowany boczek, wędliny)  
2) Schab po warszawsku (z gotowanym jajkiem, majonezem, chrzanem i szczypiorkiem)  
3) Faszerowane jajka  
4) Caprese  
5) Deska serów  
6) Pikle (papryka, cebulka, grzybki, ogórki)  
7) Panierowane krewetki tygrysie z sosem koktajlowym  
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8) Zielona roladka z łososiem i szpinakiem  
9) Zimne nóżki  
10) Różne rodzaje koreczków 
11) Ryba po grecku  
12) Śliwka zawijana w boczek lub szynkę parmeńską 
13) Tarta z cukinią i krewetkami podawana na occie balsamicznym 
14) Tarta cebulowa z boczkiem 
15) Tarta z suszonymi pomidorami i gorgonzolą  
16) Zapiekane pomidory z mozzarellą na cieście francuskim 
17) Ślimaczki z ciasta francuskiego z pieczarką i żółtym serem 
18) Nuggets (z kurczaka) z sosem czosnkowym i/lub pikantnym sosem chili 
19) Serowy zawijaniec z piersią z kurczaka i pieczarkami 
20)  Babeczki z lasagne 
21)  Malaga w porzeczkowej galantynie 
22)  Schab ze śliwką w galarecie 
23)  Pulpeciki z mięsa marynowane w occie 

 

Salatki:  
 

1) Grecka  
2) Z tuńczykiem i suszoną śliwką  
3) Z selera z kurczakiem na słodko 
4) Z szynką, żółtym serem i ananasem  
5) Z gyrosa  
6) Tradycyjna jarzynowa  
7) Z brokułami  
8) Z makaronem tortellini  
9) Z pieczarkami  

10)  Z makaronem ryżowym i kurczakiem 
 

Sledzie:  
 

1) Śledź na kolorowo z dressingiem jarzynowo- majonezowym i cytryną  
2) W śmietanie  
3) Śledź pod pierzynką  
4) Śledź z zielonym groszkiem  
5) Śledź na słodko z żurawiną 

 

Desery:  
 

1) Lody z sosem i /lub owocami i bitą śmietaną 
2) Szarlotka na ciepło z lodami  
3) Sernik z sosem waniliowym  
4) Tiramisu 
5) Śnieżna panna cotta z musem z sezonowych owoców 
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Ciasta:  
 

1) Szarlotka 
2) Sernik z pianką 
3) Seromakowiec 
4) Snickers 
5) Raffaello 
6) Krówka 
7) Biszkopt z owocami i galaretką 
8) Ciasto balowe z toffi 
9) Kruche z owocami i budyniową pianką 
10) Makowiec 
11) Muffinki 
12) Babeczki z owocami 
13) Tarta z gorzką czekoladą i gruszkami 
14) Pleśniak 
15) Ananasowiec 
16) Shrek 

17) Śnieżny makowiec 

18) Oczy carycy 

19) Trociniak 

20) Cycki teściowej 
21) Kubuś 

22) Nutella z aromatyzowaną śliwką w winie 

23) Ptasie mleczko 
 

Napoje:  
 

1) Kawa  
2) Herbata  
3) Cappuccino 
4) Woda z miętą i cytryną  
5) Domowy kompot owocowy 

 

Szafran dodatkowo oferuje: 
 

1) Stół słodki 
2) Stół wiejski  
3) Stół rybny 

 
Z powyższych propozycji możecie Państwo skomponować własne menu albo skontaktować się z 
nami i skorzystać z naszej pomocy. 

Jeśli wśród Państwa gości znajdują się wegetarianie lub osoby ze specjalną dietą (np. po operacjach 
wymagające lekkostrawnych potraw) prosimy nas o tym powiadomić a nasz kucharz przygotuje 
specjalny, dostosowany do potrzeb posiłek. 


