MENU RADO RESORT
PRZYSTAWKI/ APPETIZERS
Proziaki z masłami smakowymi (ziołowe,grzybowe)
Soda bread rolls with flavored butter (herbal, mushroom)

12 PLN

Tatar wołowy z zółtkiem,piklami i pieczywem własnego wypieku
Beef tartare with egg yolk, pickles and homemade bread

29PLN

Śledź w przyprawach korzennych z jabłkami na pumperniklu
Herring with spices and with apples on the pumpernickel bread

16 PLN

SAŁATKI/ SALADS

Selekcja sałat z kurczakiem kukurydzianym, kozim serem, truskawkami
i sosem miodowomusztardowym
Selection of salads with corn chicken/ goat cheese strawberries
and honey-mustard sauce
Sałatka z zielonych warzyw z jajkiem, kurkami i sosem maślanym
Salad with green vegetables and egg, chanterelle and butter sauce

25 PLN

Rosół drobiowo-wołowy z makaronem
Chicken-beef broth with noodles

8 PLN

25 PLN

ZUPY/ SOUPS

Żur na zakwasie gryczanym z jajkiem i pieczywem
Sour buckwheat soup with egg and bread

12 PLN

Krem marchwiowy z oliwą cytrynową i wędzonym pstrągiem
Carrot cream with lemon oil and smoked trout

14 PLN

Chłodnik litewski na botwinie
Lithuanian cold soup with chard

10 PLN

DANIA GŁÓWNE/ MAIN DISHES

Pierogi leniwe z sosem kurkowym
Dumplings made from potatoes flour, eggs and cottage cheese
with chanterelle sauce
Pierogi z kaszą gryczaną, twarogiem i grzybami
Dumplings with buckwheat, curd and mushrooms

Fuczki z gulaszem na czerwonym winie, kwaśną śmietaną i buraczkami
Pancakes made from sauerkraut with goulash on red wine, sour cream and beetroot

18 PLN
16 PLN
24 PLN

Gołąbki z kaszą jaglaną i dziczyzną, zapiekane z kwaśną śmietaną
Stuffed cabbage with millet and venison, baked with sour cream

20 PLN

Żeberka wieprzowe w słodkiej glazurze z kapustą i ziemniakami
Pork ribs in sweet glaze with cabbage and potatoes

29 PLN

Filet ze szczupaka na kładzionych kluskach z sosem polskim i fasolą szparagową
Pike fillet on Polish laid egg dumplings with Polish sauce and green beans

39 PLN

Suflet czekoladowy z lodami bakaliowymi i sosem owocowym
Chocolate soufflé with dried fruit ice-cream and fruit sauce

18 PLN

Ciasto sezonowe
Seasonal cake

8 PLN

Pierś z kurczaka kukurydzianego, z zapiekanką ziemniaczaną
i warzywami w sosie maślano-ziołowy
Corn chicken breast, with potato casserole and vegetables in butter-herb sauce
Stek wołowy z antrykotu z pieczonymi ziemniakami, pieczarkami,
masłem i selekcją sałat
Beef steak with baked potatoes, chanterelle, butter and salad selection

28 PLN

49 PLN

DESERY/ DESSERTS

Tarta z musem śmietanowym i truskawkami
Tart with cream mousse and strawberries

12 PLN

