MENU - ŚNIADANIA
NA ZIMNO
1.

Tarta cebulowo - brokułowa

2.

Mini tarty z szynką, boczkiem, serem i z zielonym
pieprzem

3.

Ratatouille prowansalskie z cebulą, papryką, cukinią, bakłażanem i pomidorami w roli głównej

4.

Tarta z brokułami i serem

5.

Tarta kremowo-czosnkowa z cebulą i szynką

6.

Tarta serowa z pomidorami z dodatkiem rucoli

7.

tarta buraczkowo - kozia

8.

Mini tarty z pesto bazyliowym, szynką, serem i pomidorami

9.

Babeczki z boczkiem i zielonym pieprzem

10.

Tarta pieczarkowa z porami

11.

Pasztet drobiowy z czerwoną cebulką

12.

Pasztet wegetariański z pieczonych warzyw przyprawiony
nutą imbiru i kminku

13.

Terrina z twarożkiem, marchewką, papryką, rukolą,
imbirem i kminem rzymskim

14.

Żur wielkanocny z białą kiełbasą

15.

Schab wieprzowy pieczony w chrzanie

16.

Nóżki wieprzowe

17.

Pasztet z królika marynowanego w jogurcie z estragonem
i kolendrą

18.

Śledź marynowany w oleju z cebulką, suszonym pomidorem
i kwaszonym ogórkiem

19.

Tatar z łososia marynowanego z kaparami, gorczycą
i szalotką

20.

Serowa pascha wielkanocna z bakaliami

21.

Pasta jajeczna

22.

Pasta z tuńczyka i suszonych pomidorów

23.

Pasta z fasoli czerwonej

24.

Pasta z karmelizowanej papryki i cukinii

25.

Pasta z bakłażana

26.

Humus (ugotowana i utarta ciecierzyca; czosnek, pasta
sezamowa, ilowa, sok z cytryny, przyprawy; niekiedy
może byc pietruszka lub kmin rzymski)

27.

Pasta z soczewicy z suszonymi pomidorami

28.

Pasta twarożkowa

29.

Terina z warzyw pieczonych (warstwowa)

MENU - ŚNIADANIA
30.

Sałaty luzem w misach, z sosem winegret

31.

Warzywa sezonowe, surowe (w zależności od sezonu:
pomidor, ogórek, rzodkiewka, ogórek kiszony

32.

Mozarella z pomidorami i bazylią

33.

Sałatka jarzynowa

34.

Talerz serów

35.

Talerz wędlin

36.

Pieczywo mieszane

37.

Ciasto domowe

38.

Konfitury

39.

Talerz owoców

40.

Jogurt naturalny

41.

Granola, płatki

NA CIEPŁO
1.

Naleśniki na słono

2.

Naleśniki na słodko

3.

Frankfurterki

4.

Kaszanka z cebulką

5.

Kiełbaska biała

6.

Plastry wędzonego boczku z cebulką

7.

Placuszki z cukini podane z gęstym jogurtem typu
greckiego

8.

Grillowane warzywa

9.

Sakiewki z ciasta filo z kurczakiem i porami

10.

Jajecznica, jaja sadzone

