Propozycje zestawów obiadowych w HOTELU KARCZYCE
Zestaw I
Krem szpinakowy z grillowanym kurczakiem
Schab faszerowany serem i pieczarkami, ziemniaki, bukiet surówek

12,00 zł
30,00 zł

Zestaw II
Barszcz ukraiński (zimą) lub Botwinka (wiosna) z ziemniakami i skwarkami
Kotlet drobiowy cordon bleu, ziemniaki, bukiet surówek
Mascarpone z musem truskawkowym

12,00 zł
30,00 zł
15,00 zł

Zestaw III
Bulion z makaronem i warzywami
Zraz wołowy zawijany w sosie z kaszą, buraczki zasmażane

12,00 zł
30,00 zł

Zestaw IV
Pasztet z królika z sosem cumberland
Krem pieczarkowy z groszkiem ptysiowym
Kotlet drobiowy de volaille, ziemniaki, marchewka z groszkiem

18,00 zł
11,00 zł
27,00 zł

Zestaw V
Krupnik na podrobach drobiowych
Gołąbki w sosie pomidorowym, ziemniaki pure

12,00 zł
20,00 zł

Zestaw VI
Żurek Staropolski z jajkiem
Zraziki mielone z cebulką i pieczarkami, ziemniaki, buraczki zasmażane

12,00 zł
22,00 zł

Zestaw VII
Zupa grzybowa z kluseczkami
Kaczki pieczona z jabłkami-rolada z kapustą czerwoną zasmażaną z kluskami
Beza z sosem jogurtowo – cytrynowym i sezonowymi owocami

20,00 zł
35,00 zł
10,00 zł

Zestaw VIII
Zupa ogórkowa
Pierś z kurczaka z sosem paprykowo – ziołowym, marchewka i ryż
Mus owocowy z truskawek i owoców leśnych z sosem waniliowym

12,00 zł
28,00 zł
10,00 zł

Zestaw IX
Pieczeń wieprzowa w sosie piwnym, kapusta kiszona zasmażana i kluski śląskie
Domowy strudel jabłkowy z gałką lodu i sosem waniliowym

24,00 zł
14,00 zł

Zestaw X
Delikatna zupa jarzynowa
Tradycyjny kotlet schabowy podany na zasmażanej kapuście (zimą) z ziemniakami
lub z mizerią i sałatą (latem)

11,00 zł
27,00 zł

Zestaw XI
Zupa pomidorowa z makaronem
”Patelnia Chłopska” ze smażonymi ziemniakami z boczkiem i cebulą, 2 jajka sadzone i sałata
Kompot z owoców sezonowych

12,00 zł
15,00 zł
5,00 zł

Zestaw XII
Klopsiki królewskie z mięsa mielonego w delikatnym słodko – kwaśnym sosie śmietanowym
z jajkiem i kaparami, ryż i sałata
Lody waniliowe z owocami, musem owoców i bitą śmietaną

22,00 zł
16,00 zł

Rezerwacja : karczyce@hotelbielany.com.pl
Tel:713171885

