MENU

12 zł
14 zł
16 zł

ZUPA: 1 pozycja
Rosół z makaronem
Krem brokułowy z prażonymi migdałami
Krem z pieczonego buraka z chipsem z boczku
Krem cebulowy z grzankami
Krem grzybowy z grzankami

pełne drugie danie 60 zł / osoba

MIĘSO: 1,5 szt./os. 3 pozycje
Rolada wołowa
Kotlet schabowy
Schab po sztygarsku
Schab ze śliwką
Rolada drobiowa nadz. Szpinakiem / brokułami
Filet drob. z serem pleśniowym i boczkiem
Udko z kaczki
Surówki, Sałatki: 2 pozycje
Kapusta czerwona
Kapusta biała zasmażana z boczkiem
Surówka z kapusty pekińskiej
Surówka z kapusty białej
Surówka z selera z rodzynkami
Surówka z marchwi
Buraczki
Dodatki: 2 pozycje
Kluski białe
Kluski ciemne
Ziemniaki gotowane
Talarki ziemniaczane
Frytki

15 zł
14 zł
14 zł
13 zł
8 zł
7 zł
8 zł
13
15
15
15
17
17
18
18

PRZYSTAWKA: 1 pozycja
Pasztet staropolski
Tarta łososiowa/Tarta grzybowa

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

SŁODKOŚCI:
Szarlotka z lodami waniliowymi
Gorące maliny z lodami waniliowymi
Trio lodowe z owocami i bitą śmietaną
Ciasto 1,5 szt / osoba
Owoce
Kawa rozpuszczalna, herbata (termos)
Kawa z ekspresu / sztuka
TORTY:
Śmietanowy z brzoskwiniami
Śmietanowy z gruszką i białą czekola
Jagodowo-twarogowy
Bananowo-serowy
Czekoladowo-pomarańczowy
Szwarcwaldzki
Bezowy z mascarpone i owocami
Czarna mamba

55 zł - 6 pozycji

12 zł
16 zł

X

ZIMNA PŁYTA: 6 pozycji
Wędliny, mięsa pieczone, pasztet staropolski, sery
Szaszłyczki z pomidorkami i mozzarellą w pesto
Tarta z łososiem i porem
Tarta grzybowa z boczkiem
Roladki z szynki z musem chrzanowym
Tymbaliki drobiowe
Babeczki z nadzieniem tuńczykowym
Roladki: paprykowa z rukolą / szpinakowa z łososiem
Sałatka Caprese
Ryba po grecku
Śledź w oleju
Śledź w śmietanie
Paszteciki w cieście francuskim
Sałatka jarzynowa
Sałatka z rukoli z gruszką, serem lazur i słonecznikiem
Sałatka grecka
Sałatka z kurczakiem, brokułem i penne
Pieczywo, masło
każda dodatkowa pozycja: 7 zł / osoba
Kolacja 1 porcjowana
Kotlet schabowy zapiekany z pieczarkami serem

33 zł De volaille

Szaszłyk drobiowy z warzywami
Polędwiczki z sosem kurkowym
35 zł
Łosoś grillowany
+ Surówka / sałatka + dodatek:

14
14
18
18

zł
zł
zł
zł

Kolacja 2
Barszcz z krokietem
Żurek śląski
Bogracz
Strogonoff

Napoje gaz. 0,5 L. - 7 zł / szt.
Soki 10 zł / litr
Woda 5 zł / litr

ALKOHOL
Prosecco/ Martini Asti 70 zł/but
Wino musujące 50 zł/but
Wino białe/czerwone półwytrawne 50 zł/but
Wódka Wyborowa 0,5l 45 zł/but
Wódka Biały bocian 0,5l 40 zł/but
Piwo lane 0,5 L. - 8 zł

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

www.dworekparkowy.pl
e-mail:

dworek.chorzow@gmail.com

