HOTEL CZERNIEWSKI***

Restauracja

STEK PASJA
MENU
Organizujemy:
Wesela, Bankiety, wszelkiego rodzaju Imprezy Rodzinne
Firmowe Spotkania Biznesowe, Imprezy integracyjne
Posiadamy Sale Konferencyjne z pełnym wyposażeniem multimedialnym i nagłośnienie do 25o osób

Przystawki zimne
Carpacio z marynowanej polędwicy wołowej serwowane z
kaparami, płatkami parmezanu, rukolą, cytryną oraz pieczywem i

37,00 zł

masłem

Tatar z polędwicy wołowej serwowany z cebulą, kaparami,
marynowaną pieczarką, ogórkiem i anchois, żółtkiem jajka oraz

36,00 zł

pieczywem i masłem

Przystawki gorące
Syberyjskie Pielmieni

z masłem, kwaśną śmietaną i octem jabłkowym

17,00 zł
Pierogi z Mięsem

podane z okrasą z chrupiącego boczku i prażoną

cebulą

19,00 zł
Pierogi Ruskie

podane z złocistą cebulą i kwaśną śmietaną

19,00 zł
Gamberi Aglio olio -

krewetki przyrządzone na bardzo pikantnie z

czosnkiem, chili, masło, wino, natka pietruszki oraz pieczywem i masłem

34,00 zł
Gamberi Alla Ferri –

krewetki, czosnek, cukinia, rukola, suszone

pomidory, cukinia, śmietana oraz pieczywo i masło

36,00 zł

Sałatki
Sałata z grillowaną Piersią Kurczaka

w sosie jogurtowo ziołowym,

podana z pieczonym burakiem, świeżym ogórkiem i pomidorkami cherry

27,00 zł
Sałata z pieczonym Łososiem

z vinegrette z mango i limonki,

suszonym pomidorem, pieczoną papryką, patisonem marynowanym i czerwoną
cebulą

29,00 zł
Sałata z Kozim Serem

w dresingu malinowym ze świeżym ogórkiem i

pomidorami chery

25,00 zł

Zupy
Rosół Szlachecki
Żur Staropolski

z domowym makaronem i marchewką

z białą kiełbasą i jajkiem

Barszcz czerwony
Krem z Pomidorów

z kołdunami
z grzanką z pieczywa pszennego

Krem Ziemniaczany

z czosnkiem i bekonowym chrustem

13,00 zł
15,00 zł
13,00 zł
15,00 zł
15,00 zł

Dania Główne
Kotlet Schabowy tradycyjny z ziemniaczanym puree i świeżym
koperkiem z burakami zasmażanymi

27,00 zł
Pierś kurczaka grillowana, faszerowana suszonym pomidorem z
sosem kurkowo-serowym podana z puree ziemniaczanym i bukietem
warzyw parowanych

33,00 zł
Stek z Rostbefu z wołowiny dojrzewającej na mokro
250g - 35,00 zł

;

340g - 49,00 zł

Stek z Antrykotu z wołowiny dojrzewającej na mokro
250g - 35,00 zł

;

340g - 49,00 zł

Stek z Rostbefu z wołowiny dojrzewającej na sucho
100g

20,00 zł

Stek z Antrykotu z wołowiny dojrzewającej na sucho
100g
Dodatki do Steków:
Standard (ziemniak grillowany, rukola)
Lux (ziemniak grillowany, warzywa grillowane)

24,00 zł

7,00 zł
15,00 zł

Ryby
Łosoś grillowany w salsie mango z papryką, podany z puree
ziemniaczanym, mix sałat z ogórkiem z sosem vinegrette

39,00 zł

Makarony
Tagliatelle z kurczakiem w sosie serowym z podgrzybkiem i
suszonymi pomidorami

31,00 zł
Czarne Tagliatelle z krewetkami z dodatkiem kolendry i
pomidorkami cherry na winie

36,00 zł
Spaghetti Carbonara tradycyjne
27,00 zł
Tagliatelle z bukietem warzyw ratatouille, pomidorami,
serem parmezan

27,00 zł

Desery
Semifreddo – lody z migdałów

23,00 zł

Tiramisu

14,00 zł

