22 grudnia sobota
Śniadanie bufetowe
Mięsa pieczone i wędliny, pasztet własnego wyrobu,, deska serów żółtych
i białych, jogurty owocowe i naturalny. Dwa rodzaje pasty kanapkowej.
Jaja na twardo z sosami, sałatki w/g uznania szefa kuchni, miód, dżem, płatki mleko. Warzywa i
owoce sezonowe
Na ciepło: kiełbaski śniadaniowe, białe, parówki, jajecznica
Pieczywo białe i razowe
Kawa, herbata, kawa inka, kakao, woda, soki owocowe
Obiad serwowany
Zupa
Zalewajka grzybowa
Danie Głowne
Kotlet mielony z ziemniakami puree z surówką z jabłka i pora
Deser
Lody na karmelizowanym jabłku podane na łańskim piachu
Kompot owocowy
Kolacja bufetowa
Dania gorące:
Makaron z oliwą pietruszkową i prawdziwkami
Pieczona ryba podana na grillowanych warzywach
Łańska Parzybroda z wieprzowiną, kapustą i ziemniakami
Przekąski na zimno:
Półmisek wędlin i serów, mięsa pieczone, pasztet własnego wyrobu
Ciasto domowego wypieku, owoce filetowane
Pieczywo białe i razowe, masło
Kompozycja świeżych warzyw
Kawa, herbata, soki owocowe, woda z cytryną

23 grudnia niedziela
Śniadanie bufetowe
Mięsa pieczone i wędliny, pasztet własnego wyrobu, deska serów żółtych
i białych, jogurty owocowe i naturalny. Dwa rodzaje pasty kanapkowej.
Jaja na twardo z sosami, sałatki w/g uznania szefa kuchni, miód, dżem, płatki mleko. Warzywa i
owoce sezonowe
Na ciepło: kiełbaski śniadaniowe, białe, parówki, jajecznica
Pieczywo białe i razowe
Kawa, herbata, kawa inka, kakao, woda, soki owocowe
Obiad serwowany
Zupa
Krupnik staropolski na kurzych żołądkach
Danie Głowne
Grillowana pierś z kurczaka w sosie śmietanowo-cebulowym podana z puree ziemniaczanomarchewkowym oraz kompozycją sałat i winegretą tymiankową
Deser
Domowy kisiel z czarnej porzeczki z odrobiną bitej śmietany
Kompot owocowy
Kolacja bufetowa
Dania gorące:
Pieczone kibiny z kapustą, jajkiem i boczniakami
Roladki z kurczaka nadziewane szpinakiem i serem pleśniowym z opiekanymi ziemniakami
Pulpeciki rybne w sosie cytrynowo-tymiankowym
Przekąski na zimno:
Półmisek wędlin i serów , mięsa pieczone, pasztet własnego wyrobu
Ciasto domowego wypieku, owoce filetowane
Pieczywo białe i razowe, masło
Kompozycja świeżych warzyw
Kawa, herbata, soki owocowe, woda z cytryną

24 grudnia Wigilia
Śniadanie bufetowe
Mięsa pieczone i wędliny, pasztet własnego wyrobu,, deska serów żółtych
i białych, jogurty owocowe i naturalny. Dwa rodzaje pasty kanapkowej.
Jaja na twardo z sosami, sałatki w/g uznania szefa kuchni, miód, dżem, płatki mleko. Warzywa i
owoce sezonowe
Na ciepło: kiełbaski śniadaniowe, białe, parówki, jajecznica
Pieczywo białe i razowe
Kawa, herbata, kawa inka, kakao, woda, soki owocowe
Obiad serwowany
Zupa
Solianka rybna
Danie Głowne
Gołąbki z kaszą jaglaną i szczupakiem podane na grillowanych, winnych warzywach
Deser
Pieczone jabłko faszerowane twarożkiem i bakaliami z imbirowym sosem
Kompot owocowy

Kolacja wigilijna
Dania serwowane
Barszcz czerwony z kiszonego buraka
podany z łańskimi dzyndzałkami z nadzieniem z suszonych grzybów
Smażony śledź podany na pierzynie z kwaśnej śmietany, jabłka i szalotki
z purre ziemniaczano-buraczanym i grillowanym jarmużem
Tort makowy z nutą wiśni w rumie
Kompot z suszu
Przekąski na zimno w stole
Kiszony łosoś na sałacie z marynowanym boczniakiem
Śledź marynowany z cebulą i zielonym pieprzem
Terina rybna z suszoną śliwką
Karp w galarecie podany z bitą śmietaną z chrzanem
Rolada ze szczupaka
Mus z wędzonego pstrąga z owocową konfiturą
Sałatka jarzynowa z domowym majonezem
Dania gorące w bufecie:
Karp z pieca podany na zasmażanej kapuście z suszonym borowikiem
Pierogi z kapustą i grzybami okraszone złotą cebulką
Sandacz w śmietanie z blinami ziemnaczanymi
Słodki stół
Sernik z nutą pamarańczy
Piernik z powidłami śliwkowowymi
Trufle z rumem i rodzynkami
Owoce filetowane
Napoje
Kawa, herbata, woda, soki owocowe
Kieliszek wina b/cz

25 grudnia - I dzień Świąt Bożego Narodzenia
Śniadanie – świateczny bufet
Mięsa pieczone, deski serów, rolada z karpia z rodzynkami,
słone babeczki z musem z wędzonej ryby, terina rybna z piertuszką i jajkiem, śledzie w korzennej
zalewie, sałatka jarzynowa, sałatka śledziowa, trzy rodzaje jaj faszerowanych, warzywa i owoce,
pieczywo własnego wyrobu, chałka drożdzowa, rogaliki
z nadzieniem jabłkowo-cynamonowym, galaretki z owocami
Wiejski stół
Kiełbasa z dziczyzny, mięsa wędzone, pasztety domowe, wędzony pstrąg. Ciasto drożdzowe z
maślaną kruszonką i powidłami śliwkowymi. Smalec z gęsi, ogórek kiszony, ćwikła, chrzan
Na ciepło: placuszki drożdżowe z powidłami i śmietaną, kiełbaski sniadaniowe,
owsianka z rodzynkami i malinowym musem
Napoje:kawa, herbata, kakao, kawa inka, soki owocowe
Obiad serwowany
Przystawka
Wędzona pierś z kaczki z karmelizowaną gruszką i emulsją z pomarańczy
Zupa
Grzybowy rosół królewski z domowym makaronem
Danie główne
Pieczona wołowina w sosie z melasy i ciemnego piwa z karmelizowanymi cebulkami
podana z kluskami warmińskimi i modrą kapustą
Deser
Torcik bezowy z kremem kawowym, daktylami i orzechami włoskimi
Kompot z pieczonego jabłka i goździków, kawa, herbata, woda,soki owocowe

Kolacja – świąteczny bufet
Dania gorące:
Dorsz z kiszonymi pomidorami, szalotką i fenkułem podana z maślanymi patatkami
Bigos Staropolski z dziczyzną i suszonymi grzybami
Pierogi z kaszą gryczaną, kapustą kiszoną oraz karotką
Przekąski na zimno w bufecie:
Pólmisek mięs pieczonych i wędzonych, domowa wędzona pasztetowa, pasztet rybny
Ryba w winno-pomidorowej marynacie
Kurnik z marchewką i kurczakiem w maślanym sosie
Sałatka jarzynowa z domowym majonezem
Sałata z pleśniowym serem, gruszką, orzechami włoskimi oraz winegretem orzechowym
Patery ciast świątecznych: sernik, makowiec, piernik
Napoje
Kawa, herbata, soki owocowe
Kieliszek wina b/cz

26 grudnia - II dzień Świąt Bożego Narodzenia
Śniadanie – świąteczny bufet
Mięsa pieczone, deski serów, galantyna z kurczaka z musem paprykowym,
babeczki kruche z musem chrzanowym i marynowanym łososiem, mus z wędzonego pstrąga,
śledzie marynowane w soku z buraka, sałatka paryska z kurczakiem, ananasem i orzechami, jaja
w sosie chrzanowym i majonezie, warzywa i owoce,
pieczywo własnego wyrobu, chałka drożdzowa, patery ciast świątecznych
Wiejski stół
Kiełbasa z dziczyzny, mięsa wędzone, pasztety domowe, wędzony pstrąg
Ciasto drożdzowe z maślaną kruszonką i konfiturą wiśniową
Smalec z gęsi, ogórek kiszony, ćwikła, chrzan
Na ciepło: naleśniki w syropie pomarańczowym,
owsianka z orzechami, jajecznica, kiełbaski śniadaniowe
Napoje:kawa, herbata, kakao, kawa inka, soki owocowe
Obiad serwowany
Przystawka
Roladka z matijasa marynowana w goździkach i cynamonie na sałatce ze świeżego ogórka
z limonkowym sosem
Zupa
Flaczki z boczniaków z wędzonym boczkiem podane z ziemniakami puree z nutą gałki
muszkatołowej
Danie główne
Konfitowana noga kaczki z gratin z brunatnych pieczarek podana z kiszoną gruszką
Deser
Cynamonowa tarta ze śliwką z opalaną bezą
Kompot owocowy, kawa, herbata, woda,soki owocowe

Kolacja – świąteczny bufet
Dania na gorąco:
Kulebiak z kapustą i grzybami w sosie cebulowo-tymiankowym
Pierś z indyka w żurawinie, morelach i suszonych śliwkach
Sum pieczony z maślanymi patatkami w koprze włoskim, winie i kwaśnej śmietanie
Przekąski na zimno:
Pólmisek mięs pieczonych i wędzonych, galantyna drobiowa z bakaliami
Pulpeciki ze szczupaka w winno-paprykowej zalewie
Paszteciki drożdzowe z nadzieniem z gęsi
Sałatka jarzynowa
Sałata z pieczoną papryką, pomidorkami wiśniowymi, serem feta i winegretem rozmarynowym
Patery ciast świątecznych: sernik, makowiec, piernik
Napoje
Kawa, herbata, soki owocowe
Kieliszek wina b/cz

27 grudnia czwartek
Śniadanie bufetowe
Mięsa pieczone i wędliny, pasztet własnego wyrobu, deska serów żółtych
i białych, jogurty owocowe i naturalny. Dwa rodzaje pasty kanapkowej.
Jaja na twardo z sosami, sałatki w/g uznania szefa kuchni, miód, dżem, płatki mleko.
Warzywa i owoce sezonowe
Na ciepło: kiełbaski śniadaniowe, białe, parówki, jajecznica
Pieczywo białe i razowe
Kawa, herbata, kawa inka, kakao, woda, soki owocowe

