MENU KOMUNIJNE

MENU KOMUNIJNE I
Przystawki w stole / Appetizers
Carpaccio z pieczonego indyka z chutney
z brzoskwini, szalotki i imbiru
Roast turkey carpaccio with peach, shallot
& ginger chutney
Śledź pod pierzynką (w formie sałatki)
Herring under the quilt (salad)
Deska serów
Cheeses selection
Sałatka (mix sałat, rzodkiewka, ogórek,
pomidorki koktajlowe, bób) z kulkami
mozzarelli, czipsem z boczku i dressingiem
cytrynowym
Salad (mixed lettuce, radish, cucumber, cherry
tomatoes, broad beans) with mozzarella balls,
bacon chip and lemon dressing
Pieczywo, masło, oliwa z oliwek
Bread, butter, olive oil
Carpaccio z pieczonego buraka podane na
musie z konfitury z czarnego bzu z serem
kozim i prażonymi pestkami słonecznika
Roasted beet carpaccio served on elderberry jam
mousse with goat cheese and roasted sunflower
seeds

Zupa / Soup
Rosół drobiowy z trzech rodzajów mięs (kura,
indyk, kaczka) z domowym makaronem
Broth made of three types of meat (chicken,
turkey, duck) with homemade noodles
lub / or
Wiosenna zupa z nowalijek w towarzystwie
pieczonych pomidorów koktajlowych i nutą
lubczyku
Spring vegetable soup with roasted cherry
tomatoes and a hint of lovage

MENU KOMUNIJNE I
Dania Główne / Main Courses
Dorsz w sosie szpinakowym podany
z czerwoną soczewicą i surówką z selera
i gruszki
Cod in spinach sauce served with red lentils
and celery & pear salad
lub / or
Pierś kaczki sous vide podana na kaszy jaglanej
z sosem z figi w towarzystwie karmelizowanej
młodej marchwi z chilli i kolendrą
Sous vide duck breast served on millet with fig
sauce, caramelized young carrots with chilli
and coriander

Deser / Dessert
Tort komunijny
Communion cake

Cena od osoby 150,- PLN / Price per person 150,- PLN
Podane ceny to ceny brutto, do których należy doliczyć 10% serwisu.
Prices quoted are gross prices. A gratuity of 10% will be added to the final bill.

MENU KOMUNIJNE II
Przystawki w stole / Appetizers
Carpaccio z rzepy arbuzowej z dressingiem
z czerwonych pomarańczy, obsypane prażoną
pistacją
Watermelon turnip carpaccio with red orange
dressing, sprinkled with roasted pistachio
Śledź pod pierzynką (w formie sałatki)
Herring under the quilt (salad)
Deska serów
Cheeses selection
Sałatka Caprese (żółty, czarny i czerwony
pomidor)
Caprese Salad (yellow, black and red tomato)
Pieczywo, masło, oliwa z oliwek
Bread, butter, olive oil
Carpaccio wołowe podane z prażonym
czosnkiem, rukolą, oliwą truflową
i chrupiącymi kaparami
Beef carpaccio served with roasted garlic,
arugula, truffle oil and crispy capers
Sałatka z kurczakiem i kurkami,
w towarzystwie cytrynowej galaretki, groszku
cukrowego, szparagów i komosy ryżowej
Salad with chicken and chanterelles, with lemon
jelly, sugar peas, asparagus and quinoa

Mini proziaki
1 - gorgonzola, szpinak, kurki
2 - szparagi, boczek, mozzarella
Mini carpathian proziaki
1 - gorgonzola, spinach, chanterelles
2 - asparagus, bacon, and mozzarella

MENU KOMUNIJNE II
Zupa / Soup
Wiosenna zupa z nowalijek w towarzystwie
pieczonych pomidorów koktajlowych i nutą
lubczyku
Spring vegetable soup with roasted cherry
tomatoes and a hint of lovage
lub / or
Zupa krem z fenkuła i kalarepy
Fennel and kohlrabi cream soup

Dania Główne / Main Courses

Deser / Sweet Thing

Pieczony halibut podany na blanszowanym
koprze włoskim, szpinaku i bobie
w towarzystwie pieczonego ziemniaka
Baked halibut served on blanched fennel,
spinach and broad beans with baked potato

Tort komunijny
Communion cake

lub / or

Paj jabłkowy z włoską bezą
Apple pie with Italian meringue

Cielęcina wolno pieczona podana na puree
ziemniaczanym z musztardą francuską,
szparagami i z sosem winno-szalotkowym
z nutą estragonu
Slow roast veal served on mashed potatoes with
French mustard, asparagus and wine-shallot
sauce with a hint of tarragon

Sernik krakowski
Cracow cheesecake

Cena od osoby 180,- PLN / Price per person 180,- PLN
Podane ceny to ceny brutto, do których należy doliczyć 10% serwisu.
Prices quoted are gross prices. A gratuity of 10% will be added to the final bill.

