
Podgrzybki w cieście francuskim         .......................................................................................................................... 

Różyczki z łososia wędzonego serwowany z serkiem Ricotta     ..............................................................

Gołąbek z grzybami skropiony leśnym sosem       ...............................................................................................

Świąteczny pasztet z dziczyzny z kremowym sosem chrzanowym .................................................... 

Wigilijna zupa grzybowa serwowana z kluskami kładzionymi ...............................................................

Rubinowy barszcz z uszkami ...................................................................................................................................... 

Zupa cebulowa z grzanką serową ........................................................................................................................... 

Zupa morska z krewetkami na ostro ......................................................................................................................  

Roladka z pstrąga z boczkiem serwowana z sosem grzybowym, pieczony schab nadziewany

śliwką, karp w złocistej panierce. Dodatki: ziemniaki z masłem i koperkiem, ryż 

z warzywami, ziemniaki z patelni, kapusta z grzybami, zestaw surówek (marchewka, 

biała kapusta, selera z migdałami) ........................................................................................................................

Grillowany filet z łososia na liściach szpinaku, karp w złocistej panierce, pieczeń wieprzowa

nadziewana podgrzybkiem. Dodatki: pierogi z kapustą i grzybami, sałatka ziemniaczana

z brokułami, ziemniaki z patelni, zestaw surówek (marchewka, biała kapusta, 

selera z migdałami ) ........................................................................................................................................................

PRZYSTAWKA

lub

lub

10zł

14zł

10zł

10zł

10zł

9zł

9zł

14zł

39zł

45zł

55zł

ZUPA

DANIA GŁÓWNE
serwowane na półmiskach

Roladki z soli z liśćmi szpinaku, karp w złocistej panierce, grillowane polędwiczki duszone

w borowikach. Dodatki: pierogi z kapustą i grzybami, pierogi z kaszą i skwarkami, ziemniaki 

z patelni, kluski śląskie, puree ziemniaczane, kapusta z grzybami, zestaw surówek

(marchewka, biała kapusta, selera z migdałami) ...........................................................................................

MENU WIGILIJNE
ANGEL’S STEAK & PUB



Regionalna kutia z makiem i migdałami ................................................................................................................ 

Szarlotka w zapachach cynamonu z sosem waniliowym .   .......................................................................... 

Czekoladowa babeczka skropiona sosem Cointreau .     ...............................................................................

Lody serwowane z młotkowanym pieprzem na świeżym ananasie    ...................................................

Smażone lody otulone ciastem biszkoptowym w panierce migdałowej serwowane 

na  świeżych owocach ..................................................................................................................................................

Półmisek wędlin tradycyjnych wędzonych przez szefa kuchni , deska serów tradycyjnych 

i europejskich z winogronami i żurawiną, szynki zawijane z chrzanem, śledzie przyrządzone

z cebulką i pieczarkami, tymbaliki drobiowe z zielonym groszkiem, pasztet szefa kuchni

serwowany z pistacjami, śliwki kalifornijskie pieczone z soczystym boczkiem, 

sałatka jarzynowa, sałatka z tuńczykiem, mozzarella z pomidorami,

pieczywo, masło ..............................................................................................................................................

Do każdego zestawu w poczęstunku podajemy kompot z suszonych owoców.

Napoje rozliczane według spożycia 

Wino ................................................................................................................................................................................

Woda 1l ...................................................................................................................................................................................

Sok 1l ......................................................................................................................................................................................

Kawa, herbata ......................................................................................................................................................................

Filet z karpia w złocistej panierce podany z       sałatką ziemniaczaną przyrządzona z krążkami

cebuli i brokułami ...........................................................................................................................................................

Dorsz w sosie z marynowanego pieprzu, ziemniaczkami z wody z    masłem i koperkiem 

oraz surówka z selera z migdałami ........................................................................................................................

Sola z krewetkami w sosie szafranowym serwowana z czarnym i białym ryżem,

zestaw świeżych sałat z winegret ..........................................................................................................................

DESER

ZIMNA PŁYTA

DANIA GŁÓWNE
serwowane na talerzu

29zł

39zł

49zł

8zł

9zł

10zł

16zł

14zł

od 39zł

5zł

10zł

6zł

30zł/osoba
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