
Dania na wynos



Polewki

barszcz czerwony 1l 

grzybowa 1l  

bulion wołowy ze swojskim 

makaronem i warzywami 1l 

żurek 1l   

pikantna zupa ogonowa 1l 

krem z pomidorów 1l  

Przystawki

sałatka alla grecka 250g   

sałatka cezar 250g  

sałatka z grillowanym kurczakiem 

na bazie winegret 250g  

sałatka z grillowanym kurczakiem 

na bazie jogurtu naturalnego 250g  

sałatka śledziowa na bazie majonezu 250g  

pasztet z dziczyzny  250g  

rolada szpinakowa z kremowym serkiem 

i łososiem wędzonym 250 g  

tatar wołowy 1 porcja 

carpaccio wołowe 1 porcja

Strawy mączne
pierogi z mięsem 1 szt. 

pierogi ruskie 1 szt.  

pierogi z kapustą i grzybami 1 szt.  

krokiety z kapustą i grzybami 1 szt.  

krokiety z mięsem 1 szt.  

makaron tagiatelle w sosie grzybowym 

z oliwą truflową i parmezanem 250 g 

makaron tagiatelle  z kurczakiem 

w sosie śmietanowym 250 g  

Strawy z ryb

karp smażony 100 g  

pstrąg smażony 100 g  

sandacz smażony 100 g  

   

Strawy z mięs 
devolay drobiowy z zielonym masełkiem 1 szt. 

sznycel drobiowy z jajkiem sadzonym 1 szt. 

pierś z kurczaka pieczona w boczku 

z serem blue 1 szt.

kotlet schabowy 1 szt.  

kotlet mielony 1 szt.  

polędwiczki wieprzowe oplatane boczkiem 

w sosie grzybowym 1 szt.  

zrazy wołowe w sosie 1 szt.  

gulasz wołowy 250 g  

kaczka pieczona z jabłkami ćwiartka  
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Ciasta 

mazurek 1 blaszka

makowiec 1 sztuka

ciasto porzeczkowe 1 blaszka

pleśniach 1 blaszka

szarlotka 1 blaszka

tiramisu 1 kg

sernik królewski z bezą 

i musem owocowym 1 blaszka

sernik nowojorski pieczony 

w kąpieli wodnej 1 blaszka

sernik bezglutenowy 1 blaszka

70 zł

70 zł

80 zł

80 zł

90 zł

100 zł

120 zł

130 zł

130 zł

IŁAWA

LIDZBARK WARSZAWA 150 KM

UZDOWO

DZIAŁDOWO

NIDZICA

OLSZTYN 70 KM

Zamówienia przyjmujemy pod nr telefonu
606 746 198, 660 441 594

Myślęta, 13-214 Uzdowo
Woj. warmińsko-mazurskie

tel. +48 23 697 30 93
kom. +48 606 746 198

www.palacmysleta.pl


