Dom Przyjęć u Pinocych

tel. 032 224-34-45 http://golek.eu/pinocy.html

Propozycje obiadowe

sałatka czosnkowa z ryżem,
surówka z papryki,
surówka z pory ,
surówka z selera,
surówka z selera marynowanego (egzotyczna),
masło i pieczywo

- zupy
rosół z makaronem,
zupy krem: pieczarki,
groszek zielony
- mięsa
rolada wołowa
rolada wieprzowa
schab faszerowany
kaczka pieczona
pieczeń z dziczyzny
podudzia z kurczaka
udka faszerowane
pieczeń wieprzowa
karczek pieczony
pieczeń ze śliwkami
roladki drobiowe
rolada z karczku

Propozycje na gorącą kolację

- dodatki
kluski białe,
kluski czarne,
ziemniaki,
frytki,
dufinki,
sałatka z kapusty czerwonej,
sałatka z kapusty białej,
surówka z kapusty białej
surówka z sałaty lodowej,
surówka z kapusty pekińskiej
mizeria,
sałatka z ogórka kiszonego

- dodatki
surówka z selera,
surówka z sałaty lodowej,
surówka z kapusty pekińskiej
surówka z marchewki,
marchew z groszkiem zasmażana,
kapusta kiszona zasmażana,
kalafior gotowany,
brokuły gotowane,
frytki ,
ziemniaki pieczone ,
dufinki,
ziemniaki gotowane,
sałata jarzynowa,
sałatka czosnkowa,
ryż w sosie meksykańskim,
makaron ryżowy po chińsku,

- mięsa
karczek pieczony w śmietanie,
roladki z piersi z kurczaka,
kieszeń drobiowa z pieczarkami
Cordon Blue,
Kotlet De Volaille,
piersi z kurczaka ala pizza,
kotlet schabowy panierowany,
kotlety z mięsa mielonego,
schab faszerowany,
udka pieczone,

desery i ciasta
tort,
kopa,
szpajza,
lody,
ciasta,
ciasteczka,
owoce,
kawa i herbata,
soki i napoje

Druga kolacja
świniak pieczony z kapustą zasmażaną na
dziko(z grzybami suszonymi)

zimna płyta
(wędliny)
mięsa pieczone,
galantyna z kurczaka,
tymbalijki drobiowe,
galaretki wieprzowe
roladki szynkowe z masełkiem chrzanowym w galarecie
łosoś w galarecie,
pstrąg w galarecie,
ryba po grecku
sałatka śledziowa w oleju,
ryba w zalewie octowej
węgorz wędzony,
plastry łososia wędzonego
sery żółte i sery pleśniowe,
jaja w sosie tatarskim
kuleczki rybne w zalewie octowej
bewsztyk tatarski,
sałatka z tuńczyka,
sałatka serowa,
sałatka z kalafiora
sałatka z brokuł,

Kucharz - Golek Zbigniew
srtona internetowa

www.golek.eu

Dania barowe
befstrogonof ,
bogracz, żurek,
barszcz z krokietem,
barszcz czysty,
barszcz zabielany z jajkiem,

prosiaki można zamówić w restauracji Na Wzgórzu w Mikołowie
tel. (032) 2260700

tel.

+48 784517092

adres e-mail zbigniew@golek.eu
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