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Zupy wiąteczne
(1l/dla ok.4 os po 250ml)

Barszcz bi ał y z ki eł baską

27, 00 zł/1l

Żurek wi el kanocny z bi ał . ki eł i zi emn.

27, 00 zł/1l

Zupa serowa z mi ęski em mi el onym

28, 00 zł /1l

Zupa taj ska z kurczaki em

34, 00 zł /1l

Zupa bogracz z kl useczkami

34, 00 zł /1l

Fl aczki domowe

28, 00 zł/1l

Mięsa wielkanocne
zam wienie min 4-6 porcji)
Kotleciki z białej kiełbasy w sosie

9, 00 zł/1szt

chrzanowym
Zrazy wołowe po staropolsku

14, 00 zł/1szt

Zrazy tradycyjne z szynki

12, 00 zł/1szt

Zrazy kaszubskie z karkówki z kiszoną

10, 00 zł/1szt

kapusta i grzybami
Zraziki drobiowe nadziewane

10, 00 zł/1szt

warzywami i otulone boczkiem
Roladki schabowe z kaszą gryczaną i

12, 00 zł/1szt

grzybami
Confitowane udo z kaczki nadziewane
suszoną śliwką i wędzonką zapieczone

16, 00 zł/1szt

w miodzie w sosie z czerwonego wina
Pierś z indyka nadziewana szpinakiem
lub warzywami na sosie serowym
De volaille z masłem pietruszkowym
Schab rogaty nadziewany szynką,
serem i suszonymi pomidorami
Wielkanocna rolada nadziewana
jajkiem i warzywami
Świąteczna rolada z szynki
nadziewana owocami lub grzybami -do

10, 00 zł/1 szt
10, 00 zł/1szt
12, 00 zł/1szt
40, 00 zł/1 kg
46, 00 zł/1 kg

wyboru (cała)
Pieczona kaczka z gruszką i żurawiną
(cała)

70, 00 zł/cała

Dom Wczasowy
Helena

Zimne potrawy wielkanocne
zakup min 4-6 porcji)

Świ nka - gal areta wi eprzowa w kształ ci e
świ nki
Rol adki z szynki nadzi ewane j aj ki em w
gal areci e
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Rol adki z torti l l i z pastą j aj eczna i awokado
Gal areta śmi etankowa z warzywami i
j aj ki em

25,00 zł /4 szt
16,00 zł/4 szt
20,00 zł/4 szt
18,00 zł/4 szt
16,00 zł/4 szt

Wytrawne babeczki z farszem sel erowoj abł kowym

Sałatki
dla 4-6 os)

Sał atka cezara z kurczaki em i boczki em

30,00 zł

Sał atka z rukol ą i szynką parmeńską

30,00 zł

Sał atka z kurczaki em, ryżem i owocami

25,00 zł
40,00 zł

Sał atka z gri l l owana pol ędwi cą z kaczki i
mal i nami
Sał atka warstwowa z tuńczyki em
Sał atka brokuł owa z j aj ki em i warzywami w
sosi e czosnkowym
Sał atka z rukol ą, gruszką i serem bri e
Tradycyj na sał atka j arzynowa
Sał atka ni cej ska z wędzonym ł ososi em

30,00 zł
35,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
40,00 zł

Ryby na ciepło
(zakup min 4-6 porcji)

Fi l et z pstrąga w sosi e maśl ano-

10,00 zł/100g

cytrynowym
Dorsz w sosi e porowo-serowym

14,00 zł/100g

Łosoś w ci eści e francuski m ze

16,00 zł/100g

szpi naki em

Pierogi i krokiety
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Pi erogi z kapusta i grzybami .

12, 00 zł/6 szt

Pi erogi ruski e

12, 00 zł/6 szt

Pi erogi z mi ęsem

14, 00 zł/6 szt

Pi erogi z gęsi ną z konfi turą z czerwonej

16, 00 zł/6 szt

cebul i
Kroki et z mi ęsem, kapustą i grzybami

6, 00 zł/1 szt

l ub pi eczarkami
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Paszteci k w kształ ci e prosi aczka z

6, 00 zł/1 szt

pi eczarkami l ub mi ęsem ( na zdj ęci u)

Ciasta domowe
(ceny podane są za cała blachę,
można zam wi 1/2 blachy ciasta

Baba wi el kanocna

30, 00 zł

Serni k wi edeński z bakal i ami

80, 00 zł

Pychota(na maśl e, spi rytus, z nutką

90, 00 zł

wi śni ową i bezą)
Mazurek wi el kanocny

70, 00 zł

Serni k na zi mno z gal aretkami i

80, 00 zł

bakal i ami
Ci asto zi el ony mech

80, , 00 zł

Serni ko-makowi ec

80, , 00 zł

Czerwony kapturek ( na kruchym spodzi e i

80, 00 zł

z gal aretką z wi śni ami )
Wi śni owa pokusa ( ci asto kruche, wi śni e w

90, 00 zł

gal aretce, śmi etana)
Oreo ( spód z oreo, krem z bi ał ej czekol ady

80, 00 zł

i sera)
Ci asto mal i nowe ( kruchy spod, mal i ny w

80, 00 zł

gal aretce, śmi etana, beza)
3 Bi t

80, 00 zł

Pi j ana śl i wka ( bi szkopt, masa

90, 00 zł

budyni owa, śl i wki z al kohol em, czekol ada)
Słoneczni kowi ec ( z al kohol em, masą

80, 00 z

krówkową i sł oneczni ki em
Sni kers na bi szkopci e z masą kaj makowa i

80, 00 zł

orzechami
Mi l ky Way

60, 00 zł

