MENU

ZUPA: 1 pozycja

7 zł

Rosół z makaronem

8 zł

Krem pomidorowy z bazylią
Zupa krem z brokuł lub szpinaku
Krem cebulowy z grzankami
Zupa grzybowa z grzankami
Żurek Śląski
Krem borowikowy z grzankami

9 zł

pełne drugie danie 50 zł / osoba

12 zł

40 zł - 6 pozycji

10 zł

PRZYSTAWKA: 1 pozycja
Pasztet staropolski
Różyczki z łososia wędzonego z pianką szpinakową
Śledź w oleju

MIĘSO: 1,5 szt./os. 3 pozycje
Rolada wołowa
polędwiczka wieprzowa
udko z kaczki
rolada wieprzowa
rolada drobiowa nadziewana szpinakiem
Schab ze śliwką
Schab po sztygarsku
Schab z serem feta i suszonymi pomidorami

X

Surówka z marchwi
Buraczki

Ozorki w galarecie
Schab w galarecie
Roladki: serowa nadz. pieczarkami / szpinakowa z łososiem
Ryba po grecku
Śledź w oleju
Śledź w śmietanie
Babeczki z nadzieniem tuńczykowym
Pomidor z mozzarellą
Paszteciki w cieście francuskim
Sałatka grecka
Sałatka z kurczakiem, brokułem i penne
Sałatka jarzynowa
Pieczywo, masło
każda dodatkowa pozycja: 5 zł / osoba

30 zł
Surówki, Sałatki: 2 pozycje
Kapusta czerwona
Kapusta biała zasmażana z boczkiem
Surówka z kapusty pekińskiej
Surówka z kapusty białej
Surówka z selera

ZIMNA PŁYTA: 6 pozycji
Wędliny, mięsa pieczone, pasztet staropolski
Deski serów
Marynaty
Roladki z szynki z musem chrzanowym
Tymbaliki drobiowe

Kolacja 1 porcjowana
Udziec wieprzowy – serwowany przy gościach
Kotlet szwajcar

De volaille
Polędwiczki z sosem borowikowym
35 zł Łosoś grillowany
+ Surówka / sałatka + dodatek:

10
12
19
19

Dodatki: 2 pozycje
Kluski białe
Kluski ciemne
Ziemniaki gotowane
Talarki
Frytki

zł
zł
zł
zł

Kolacja 2
Barszcz z krokietem
Żurek śląski
Bogracz
Strogonoff

Napoje gaz. - 6 zł

Soki - 8 zł / litr

woda 3 zł / litr

ALKOHOL
wino białe/czerwone półwytrawne 40 zł/but
wódka Wyborowa 0,5l 40 zł/but
TORT Zamawiamy wg życzenia klienta

12 zł
12 zł
12 zł
10 zł
6 zł
6 zł

SŁODKOŚCI:
Trio lodowe z owocami
Szarlotka na ciepło z gałką lodów waniliowych
Gorące maliny z lodami waniliowymi
Ciasto 1,5 szt / osoba
Owoce
Kawa
Herbata

śmietanowy z owocami 10 zł/porcja
śmietanowy z gruszką i białą czekoladą 12 zł/porcja
jagodowo twarogowy 12 zł/porcja
bananowo twarogowy 12zł/porcja
Rafaello 12 zł/porcja
Czekoladowo-pomarańczowy 14zł/porcja
Szwarcwaldzki 14 zł/porcja

Restauracja DWOREK PARKOWY, Aleja Gwiazd 6
Tel. 690 510 201

www.dworekparkowy.pl
e-mail:

dworek.chorzow@gmail.com

