KAZIMIR
NEW YEAR'S
SET MENU
Przystawka/ Starter
Łosoś wędzony z serem mascarpone podany w
cieście naleśnikowym
Smoked salmon with mascarpone cheese served
with a pancake
Pasztet z królika z grzybami i musem
chrzanowym
Rabbit mousse with mushrooms and horseradish
paste
Sałatka Capresse z tostami
Capresse salad with toast

Zupa / Soup
Bulion z gęsi z ręcznie lepionymi kołdunami
Goose broth with hand-molded Tortellini /with Meat/
Krem z zielonego groszku z ziołowymi grzankami
Green peas cream soup with herb croutons
Staropolski Żurek z jajkiem i kiełbasą
"Żurek" Typical Polish sour rye soup with white
sausage and egg

Danie Główne/ Main Course
Schab z kością z pieczonym jabłkiem na sosie
winnym, ziemniaki opiekane, sałatki
Pork loin with baked apple in wine sauce, roasted
potatoes, salads
Słuszna porcja kaczki z jabłkami i majerankiem,
ziemniaki opiekane, czerwona kapusta
zasmażana
Half of duck with apples and marjoram, roasted
potatoes, red fried cabbage
Rolada drobiowa z nadzieniem szpinakowym,
frytki, sałatki
Chicken roulade stuffed with spinach, french fries,
salads
Domowe pierogi (z kapustą i grzybami, kaszanką
, ruskie)
Homemade dumplings (with cabbage and
mushrooms, blood sausage, Russian style with
potatoes and cheese)
Złociste żeberka w miodowo – musztardowej
marynacie, opiekane na ogniu ziemniaki i
sałatka
Golden ribs in honey – mustard marinade
with baked potatoes and salad

Deser/Dessert
Czekoladowe brownie z lodami
Chocolate brownie with ice cream
Domowa Szarlotka na gorąco z lodami
Homemade hot apple pie with ice cream
Deser bezowo-lodowy z sosem malinowym i
korzenną kruszonką
Meringue-ice dessert with raspberry sauce and spicy
crumble

Napoje / Drinks
Kieliszek wina białego lub czerwonego +
Prosecco do toastu 150 ml
Glass of wine (red or white) + Glass of prosecco
Lemoniada noworoczna
New Year's lemonade

cena \ price
99 PLN
KAZIMIR Restaurant & Bar
ul. Miodowa 11
Rezerwacje / Reservations
mail: info@kazimirrestaurant.pl
kom. +48 510 802 268

KAZIMIR NEWYEAR'S
CHILDREN'S MENU

Przystawka/ Starter
Tosty z szynką, serem i pomidorami
Toasts with ham, cheese and tomatoes
Mini sałatka z pomarańczą i grzankami
Mini salad with orange and croutons

Zupa / Soup
Krem pomidorowy z ryżem
Tomato cream soup with rice

Danie Główne/ Main Course
Panierowany kotlecik z kurczaka z
frytkami i sałatką
Breaded chicken strips with French fries and salad
Makaron spaghetti z sosem pomidorowym
Spaghetti with tomato sauce
Naleśniki z dżemem lub czekoladą
Pancakes with jam or chocolate

Deser/Dessert

Napoje / Drinks

Puchar lodowy z owocami
Ice cream with fruit

Noworoczny drink bezalkoholowy
New Year's soft drink

Czekoladowe Brownie z gałką
lodów domowych
Chocolate brownie with homemade
ice cream

Smoothie bananowo-czekoladowe
Banana and chocolate smoothie
Świeżo wyciskany sok z pomarańczy
Freshly squeezed orange juice
Cena / Price 75PLN

