PROPOZYCJA MENU

Miejsce to zostało stworzone z myślą o miłośnikach kuchni
Polskiej.
Propozycje dań podamy w klimatycznym wnętrzu naszej restauracji oraz
urokliwym pełnym kwiatów ogródku.
Nasi goście będą mogli tu poznać prawdziwy smak polskiego tradycyjnego
jedzenia. Wszystkie nasze dania przygotowywane są według tradycyjnych
receptur z najwyższej jakości produktów ów dostarczanych przez starannie
wyselekcjonowanych, w większości polskich dostawców.
Proponujemy więc Państwu ręcznie klejone pierogi, znakomite zupy, soczyste
mięsa wprost z pieca, domowe wypieki oraz przetwory i wiele innych
pyszności. Powitamy Państwa pajdą chrupiącego z domowym smalcem ze
skwarkami.
Receptury wszystkich naszych dań opracował Jan Kościuszko, twórca
legendarnych restauracji Chłopskie Jadło z lat 1995-2006.
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Przystawka:
Carpaccio z kaczki podane z truskawkami i jeżynami na sosie balsamico
Ceviche z łososiem wędzonym, pestkami granatu i cytrusowym dressingiem
Tarta z ciasta półkruchego z pieczonym dorszem w sosie koperkowym
Pasztet z królika w cieście francuskim podany na sosie orzechowym
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Zupa:
Kociołek mięs składający się z 5 gatunków szlachetnych mięs w ciemnym sosie z dodatkiem warzyw, pieczonej
papryki i nutą pikantnego chilli
Krem cukiniowo – pistacjowy podany z pieczonym bobem
Bulion wołowy z kołdunami i kleksem gęstej śmietany
Krem cebulowy na razowym chlebie podany w chlebie z chipsem wędzonego sera
Krem z białych warzyw z fenkułem i kruszoną bryndzą
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Danie główne:
Polędwiczka wieprzowa w towarzystwie kurek podsmażanych na maśle podana na grzance cukiniowej w sosie z
jałowca z sałatką z dipem na bazie oliwy z oliwek
Pierś z kurczaka nadziana orzechami laskowymi w sosie wiśniowo-malinowym a podana z kluseczkami
domowymi w towarzystwie bukietu sałat
Klasyczny stek z polędwicy wołowej podany z masłem czosnkowym, pieczonymi batatami i sałatka z pomelo
Pikantny gulasz z madziarski podany z macą i buraczkami na zimno
Płatki polędwicy wołowej w sosie burgundzkim przyrządzanym na czerwonym, wytrawnym winie, podane z
puree kalafiorowym z nutą imbiru oraz bukietem sałat
Sandacz pieczony z sosem pietruszkowym, ryż jaśminowy, sałatka z kiełkami lucerny i orzeszkami pini
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Deser:
Strudel z jabłkami podany na ciepło na lustrze gruszkowym z lodami bakaliowymi
Fondant czekoladowy ze świeżymi malinami
Zimny sernik z wiśniówką na ciasteczku maślanym z sosem malinowo - miętowym
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Restauracja W Starej Kuchni
ul. Tomasza 8, 31-014 Kraków
Zapraszamy od 12:00 do 22:00
+48 12 428 00 22
tomasza@wstarejkuchni.pl
Nasz profil na Facebook'u:
https://www.facebook.com/Restauracja-W-Starej-Kuchni
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