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Menu Świąteczne
Niedziela 16.04.2017

Śniadanie godz. 8.30
Żurek, biała kiełbasa pieczona, parówki,
jajka ciepłe na miękko i twardo .
Mięsa pieczone, wędliny.
BUFET
Święconka, jajka po polsku /faszerowane smażone na
masełku/, jajka na szpinaku, jajka w kołnierzykach z
szynki konserwowej, jajka faszerowane, jajka zawinięte
łososiem.
wiejska kiełbasa, udziec pieczony, wiejski boczek,
pasztety pieczone, szynka peklowana gotowana deska
serów.
roladki z szynki konserwowej dwa rodzaje. Jaskółcze
gniazdka, jajka w skorupce, jajka na szpinaku, jajka po
polsku na ciepło,
Ćwikła z chrzanem, musztarda, chrzan, sos tatarski,
majonez, ketchup, pomidory, ogórek zielony, papryka,
Sałatka "bajeczna roszponka", sałatka jarzynkowa,
sałatka grecka ,śledziowe szaleństwo w trzech odsłonach,
galarety drobiowe,pieczywo,
owoce ciasta ; sękacze, baby wielkanocne, mazurek,
sernik, pascha wielkanocna
kawa, herbata.

Obiad godz.13.30
Rosół z makaronem,
Szynka w sosie, Roladka z indyka królewska,
Warzywa na parze ,ziemniaki, kluski śląskie
Surówka z kapusty pekińskiej selera naciowego,
Brokuły,
Kompot,
Ciasta, torty, kawa, herbata

Kolacja godz.18.00
Szynka płonąca z pieczonymi ziemniaczkami
Bigos domowy, lampka wina ,ryba po grecku, śledź
z cebulką, śledź po japońsku.
Deska serów, wędliny,
Jajka w sosie tatarskim, sałatka z jajek z porą,
Sałatka jarzynowa, schab faszerowany w galarecie

Poniedziałek 17.04.2017

Śniadanie godz. 8.30
Jajecznica, kiełbasa biała pieczona ,
Mięsa pieczone, pasztety, wędliny, deski serów ,
twarożek. Babeczki z nadzieniem z pasty jajecznej,
z pastą łososiową, pasztety domowe,
galareta wieprzowa
Sosy :czosnkowy, chrzanowo żurawinowy,
Roladki wieprzowe z musem
chrzanowym, Ogórek, pomidor, sałatka
hawajska, Smalec własnej roboty,
Pieczywo, dżem, , Musli z jogurtem, kawa ,herbata,
mleko.

Obiad godz.13,30
Zupa pomidorowa,
Indyk w całości ,pierś kurczaka w sosie, kotlet schabowy
Ziemniaki z zieleniną, ryż z warzywami ,
Fasolka szparagowa, kapusta czerwona,
surówka z selera z ananasem i rodzynką,
kapusta czerwona
Kompot, deser, ciasta, kawa , herbata

Kolacja godz. 18.00
Przy muzyce Józefa Masiaka wieczorek taneczny
do 21.00
Barszcz czerwony, pasztecik
Beff strogonow, pstrąg faszerowany,,ryba po grecku,
śledzie,jajka w sosie czosnkowym, szynka konserwowa z
papryka,
Galareta, mięsa pieczone , wędliny
pasta z jajek, pasta twarogowa
Sałatki, pomidor Pieczywo, Ciasto,
kawa, herbata

