MENU OKOLICZNOŚCIOWE
ANGEL’S STEAK & PUB

PRZYSTAWKA

ZUPA

Breasola – suszona polędwica wołowa

Krem z borowików z grzankami ....................................12zł

serwowana z serem pleśniowym, suszonymi

Domowy rosół z makaronem ............................................9zł

morelami, świeżymi gałązkami rukoli ........................19 zł

Krem z selera z prażonymi migdałami .......................10zł

Roladka z łososia wędzonego z serkiem Ricotta

Krem ziemniaczany z wędzonym łososiem ...........12zł

oraz krewetką tygrysią ........................................................19zł

ZESTAW I

Maiale tonnata skropione sosem kaparowo
tuńczykowym ..........................................................................14zł
Borowiki zapiekane w cieście francuskim ..............16zł

Tradycyjny kotlet schabowy, pieczony schab
nadziewany śliwkami w sosie pieczeniowym, kotlet
De Volaille z masłem i pietruszka.

Krewetki smażone serwowane na mieszance

Dodatki:

świeżych sałat .........................................................................29zł

Ziemniaczki pieczone z cebulką i ziołami,

Tatar z polędwicy wołowej przyrządzony według

ziemniaczki z masłem i koperkiem.

tradycyjnej receptury ..........................................................29zł

Zestaw surówek (marchewka, biała kapusta,
selera z ananasem).
Cena zestawu .........................................................................39zł

DANIA GŁÓWNE

ZESTAW III

serwowane na półmiskach

Polędwiczki duszone w sosie borowikowym, roladki

ZESTAW II

z kurczaka nadziewane szparagami

Tradycyjna rolada śląska, pieczony schab

Roladki z soli nadziewane świeżym szpinakiem

nadziewany śliwkami w sosie pieczeniowym

lub medaliony z indyka zapiekane z Mozzarellą

Roladki z kurczaka nadziewane świeżym szpinakiem

i pomidorami.

Dodatki: ziemniaczki pieczone z cebulką,

Dodatki: kluski śląskie, ziemniaczki pieczone,

ziemniaczki z masłem i koperkiem, kluseczki

kremowe puree ziemniaczane. Kompozycja

Śląskie. Zestaw świeżych sałat z winegretem

świeżych warzyw skropionych winegretem, ćwikła

(sałata zielona, pomidor, ogórek), czerwona

z tartym chrzanem. Zestaw surówek (marchewka,

kapusta z żurawiną.

biała kapusta, selera z ananasem.

Cena zestawu .........................................................................49zł

Cena zestawu .........................................................................59zł

DANIA GŁÓWNE
serwowane na półmiskach
Kaczka serwowana z gruszką i orzechami

Rolada Śląska ( kiełbasa, boczek, ogórkiem

zatopionymi w karmelu. Kluski śląskie i buraki

kiszonym i musztardą) serwowana z kluskami

z tartym chrzanem ................................................................59zł

śląskimi, modrą kapustą z boczkiem .........................45zł

DANIA GŁÓWNE

serwowane na półmiskach
Polędwiczki duszone w sosie borowikowym

Pieczeń wołowa marynowana w świeżych ziołach

serwowane z opiekanymi ziemniakami,

serwowana z kremowym puree ziemniaczanym

zestawem świeżych sałat ................................................45zł

oraz sałatką z pieczonych buraków ..........................49zł

Roladka wieprzowa nadziewana podgrzybkiem
skropiona sosem śmietanowym
i zestawem surówek ...........................................................39zł

DESER
Włoska pannacotta z musem jagodowym ...............9zł

Suﬂet czekoladowy z konﬁturą wiśniową ..............12zł

Lody z malinami na gorąco ...............................................9zł

Lody serwowane z młotkowanym pieprzem
na świeżym ananasie ........................................................16zł

ZIMNA PŁYTA
Półmisek wędlin tradycyjnych wędzonych przez szefa kuchni, półmisek włoskich specjałów, deska serów
tradycyjnych i europejskich z winogronami i konﬁturą, tymbaliki z kurcząt, ozorki w galarecie, śledzie na kilka
sposobów (w śmietanie oraz młotkowanym pieprzu z cebulką), pasztet myśliwski nadziewany śliwką, sałatka
jarzynowa tradycyjne przyrządzona, mozzarella z pomidorami w zapachach bazylii, sałatka Alla Gyros z kurczakiem,
śliwki kalifornijskie pieczone z soczystym boczkiem........................................................................................................................30zł/osoba

KOLACJA
Żeberka z pieca podawane z sosem BBQ

Gordon Blue z serem i szynką serwowany

ziemniakiem pieczony z twarożkiem i czosnkiem,

z łódeczkami ziemniaczanymi oraz świeżym

kapustą zasmażaną ............................................................29zł

ogórkiem zatopionym w śmietanie
w zapachach pietruszki ....................................................32zł

Płonąca kita wędzona podana na kapuście

Boeuf Strogonof z polędwicy wołowej ....................17zł

zasmażanej z leśnymi grzybami serwowana

Rubinowy barszcz z pasztecikiem .................................9zł

przez szefa kuchni ...............................................................26zł

NAPOJE
WÓDKA STANISŁAW0,5L

WINO

WODA 1L

SOK 1L

KAWA

HERBATA

39zł

49zł

5zł

10zł

6zł

6zł

