
 

MENU SYLWESTEROWE 2017/2018 
 

 

 

 

NA POWITANIE 
Sylwestrowy ,,Koktajl Morana” 

 

 

PRZYSTAWKA 
Filecik z pstrąga tęczowego pieczony w bekonie  

podawany na delikatnym musie śmietanowo - chrzanowym 

 

ZUPA 
Bulion z pieczonej gęsi aromatyzowany suszonymi borowikami  

z kluseczkami półfrancuskimi z natką pietruszki 
 

DANIE GŁÓWNE  
(podawane na półmiskach po 2,5 porcji na osobę) 

  

Policzki z dzika z sosem winno-miodowym 

podane z puree pietruszkowym, grillowanymi warzywami i topinamburem 

 

Konfitowane udko kacze 

podawane z modrą kapustą, kopytkami, kaszanką  i karmelizowanymi jabłkami 

  

 Filet z karmazyna na warzywnym tagliatelle 

z czarną soczewicą i sosem maślano-kaparowym 

 

Polędwiczki wieprzowe w sosie z zielonego pieprzu   

podawane z porowym pappardelle i burakami 

 

Kremowe risotto z grzybami leśnymi, dynią i parmezanem  

podawane z kurczakiem kukurydzianym 

 

 

DESER 
 Owoce leśne w białej gorącej czekoladzie 

 

 

 

ZIMNE PRZEKĄSKI 
 Plastry świeżego łososia marynowane w zalewie cytrynowo - miodowej  

z duszoną cebulką i zielonym pieprzem 
 

Domowy pasztet z pieczonej gęsi z musem żurawinowo – porzeczkowym 
 

Tradycyjny tatr wołowy z kiszonym ogórkiem, cebulą,  
marynowanym grzybkiem i majonezem musztardowym 

 



Tatar ze świeżego łososia z marynowanym imbirem i kolendrą 
 

Sałatka z wędzoną kaczką, pomidorkami cherry, kiszonymi warzywami,  

burakami i sosem truskawkowym 

 

Sałatka z buraczków, ciecierzycy, liści świeżego szpinaku,  
konfitury porzeczkowej i sera regionalnego z czarnuszką 

 

 

PRZED PÓŁNOCĄ ok. 22:30 
Barszcz biały na borowikach z jajkiem i białą kiełbasą 

 

 

O PÓŁNOCY 
Kieliszek wina musującego 

 

 

Ok. 1:30 

Specjalność Restauracji Panorama serwowana przez Szefa Kuchni 

 

NAD RANEM 
 Barszcz czerwony czysty podawany z krokietami faszerowanymi mięsem z gęsi 

 

BUFET SŁODKI 
Półmisek owoców 

Sernik babuni z wiśniami 
Tradycyjny jabłecznik 

Kostka hiszpański orzech 
Kostka królewska 

 

 STÓŁ WIEJSKI 
Deska wędlin suszonych, długo dojrzewających Morana 

Mięsa pieczyste podawane z naszą ćwikłą: 
schab ze śliwką, karczek pieczony, boczek faszerowany 

 
Deska serów regionalnych z orzechami i winogronami 

Smalczyk z żubrówką, jabłkiem i suszoną śliwką 
Kaszanka 
Salceson 

Chleb wiejski 
Warzywa kiszone 

Pikle 
Grzyby marynowane 

Ogórki kiszone 

 

 ALKOHOL I NAPOJE 
Kawa bez ograniczeń 

Herbata bez ograniczeń 

0,5 l soku owocowego na osobę 

0,5 l wody na osobę 

0,5 l wódki białej na parę 

 


