
Oferujemy szereg tradycyjnych po tra w 
na bazie produktów najwyższej jakosci. 

Wszelkie dania na równi z domowymi smakami. 

Dostarczamy gotowe dania na spotkania wigilijne 
lub zamówienia indywidualne. 

Możliwy odbiór osobisty. 

Iłona Ka2mierczak Kierownik Restauracji 
tel. 516 57 83 82 

e - mail: restaurac ja@hotelkorel.pl 

ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY DO 18.12



ZAKĄSKI: 
Zakąski zimne rybne: 

Ryba po grecku 
Sled2 w oleju z cebula smażona 
Sled2 w 5mietanie z jabłkiem 
Sled2 w oleju z suszonymi pomidorami
Tatar ze ::;ledzia z dodatkami 
Tatar z łososia z dodatkami 
Karp w galarecie 
Pstrąg w galarecie 
loso5 w galarecie 
Roladka z dorsza czarnego z warzywami 
Rulony z dorsza ze szpinakiem i płatkami papryki 
Kolorowa roladka z łososia 
loso5 wędzony z musem chrzanowym /koperkowym 

Zakąski zimne mięsne: 

Roladka drobiowa z morela i orzechami 
Filet z kurczaka z owocami 
Roladka drobiowa z warzywami i papryka 
Roladki drobiowe ze szpinakiem i serem feta Roladka 
drobiowa z kurkami 
Indyk w maladze z żurawina 
Indyk z brokułem i serem ple5niowym 
Schab z suszonymi owocami 
Schab z musem chrzanowym i żurawina 
Schab z grzybami 
Szynka z pieca z musem chrzanowym 
Polędwiczka wieprzowa w pikantnym grysie 
Polędwiczka wieprzowa ze szpinakiem i płatkami papryki 
Polędwiczka wieprzowa z grzybami 

CENA PORCJI: 

13,00 zł 
9,00 zł 
10,00 zł 
11,00 zł 
 11,00 zł 
18,00 zł 
12,00 zł 

13 ,00 zł 
15,00 zł 
12,00 zł 
13,00 zł 

16,00 zł 
15,00 zł 

11,00 zł 
10,00 zł 
10,00 zł 
10,00 zł 
12,00 zł 

11,00 zł 
10,00 zł 
9,00 zł 
10,00 zł 
9,00 zł 
12,00 zł 
13,00 zł 

13,00 zł 

12,00 zł 



SAŁATKI CENA PORCJI: 

Sałatka jarzynowa 
Sałatka ::;ledziowa 
Sałatka brokułowa z szynka, serem i jajkiem 
Sałatka z selera konserwowego szynka i ogcrkiem 
Sałatka gyros 
Sałatka grecka 
Sałatka cezar z kurczakiem i sosem anchois 

ZUPY: 

Barszcz czerwony 
Barszcz czerwony z pasztecikiem
Barszcz czerwony z uszkami 
Krem pieczarkowy 
Zupa grzybowa 
Krem borowikowy/kurkowy 
Zupa rybna 

CIEPŁE DANIA RYBNE: 

Karp smażony na ma5le 
Karp z karmelizowana cebulka 
Karp w migdałach 
Colbert z dorsza czarnego w panierce z czarnym sezamem 
Miruna w orzechach 
Dorsz czarny z ciepła salsa pomidorowa 
Pstrąg z warzywami pieczony w pergaminie 
Dorsz atlantycki saute 
polędwiczka z dorsza na szpinaku 
loso5 grillowany lub gotowany na parze

Łoso5 na szpinaku
Filet z sandacza w ziołach

10,00 zł 
10,00 zł 
12,00 zł 
12,00 zł 

10,00 zł 

9,00 zł 

15,00 zł 
13,00 zł 
13,00 zł 

9,00 zł 

11,00 zł 

12,00 zł 
12,00 zł 
13,00 zł 

 
14,00 zł 

14,50 zł 
15,00 zł 

13,00 zł 
13,00 zł 

15,00 zł 
17,00 zł 

17,00 zł 
19,00 zł 
19,00 zł 

19,00 zł 

19,00 zł



CIEPŁE DANIA MIESNE: 
I 

Pieczeń z karkówki w sosie żurawinowym 
Pieczeń z karkówki w miodowej glazurze 
Kieszonka z karkówki kapusta i grzybami 
Mieszek ze schabu z 5liwka i boczkiem 
Mieszek ze schabu z grzybami 
Medalion ze schabu z sosem winnym 
Udko z kurczaka w aromatycznej glazurze 
Roladka drobiowa z kurkami 
Filet z indyka w pomarańczach 
Polędwiczka wieprzowa w ziołach
Polędwiczka wieprzowa w boczku 
Polędwiczka wieprzowa w orzechach

PIEROGI: 
Ruskie 
Z kapusta i grzybami 
Z mięsem z pieczonej karkówki i ziemniakami Z 
kaczka 
Z grzybami le5nymi 
Z łososiem i szpinakiem 

DODATKI: 
Ziemniaki gotowane w mundurkach 
Ziemniaki pieczone 
Puree z rozmarynem 
Puree z grochu 
Ziemniaki grillowane z ziołami 
Kapusta kiszona z grzybami 
Kapusta z grochem 
Warzywa gotowane na parze 
Warzywa aromatyzowane ziołami 
Pieczarki w 5mietanie 

CENA PORCJI: 

14,00 zł 
13,00 zł 
14,00 zł 
14,00 zł 
14,50 zł 
13,50 zł 
11,00 zł 
14,00 zł 
14,00 zł 
13,50 zł 
14,00 zł 
15,00 zł 

5 SZTUK 
14,00 zł 
18,00 zł 
18,00 zł 
20,00 zł 
20,00 zł 

20 ,00 zł 

4,50 zł 
5,00 zł 
6,00 zł 
4,50 zł 
5,50 zł 
7,50 zł 
5,50 zł 
5,00 zł 
5,50 zł 
7,50 zł 



DODATKI: 
1 

P asztecik z miesem 
Pasztecik z kapusta i grzybami 
Vol-au-vent z musem grzybowym / t ososiowym 
Vol-au-vent w musem pieczarkowym 

Sos 5mietanowy / koperkowy / pietruszkowy 
Sos cytrynowy / cebulowo - ma5lany / kaparowy 
winny grzybowy / zurawinowy / 5liwkowy / pieprzowy 

Sos zubrowkowy / koniakowy 

CIASTO SWIA TECZNIE 
WlASNEGO WYPIEKU 

Piernik / Murzynek 
Szarlotka / Makowiec 
Sernik / Ürzechowiec / Migdafowiec 

CENA PORCJI: 

4,50 zt 

4,50 zt 

3,50 zt 
3,00 zt 

2,00 zt 

3,00 zt 

3,50 zt 

6,00 zt 

7,00 zt 

7,00 zt 
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