
Pasztet warzywny  
Pasztet z kaczki
Nóżki cielęce w galarecie z warzywami
Pieczony boczek z czosnkiem i majerankiem 
Polędwica wołowa a'la Wellington
Pieczony rostbef na różowo w rozmarynie i cebuli 
Schab ze śliwką
Sałatka jarzynowa
Sałatka śledziowo-buraczkowa
Wigilijny śledź w oleju lnianym z cebulką
Tortellacci z borowikami
Ravioli z ricottą i szpinakiem
Ravioli z gęsią i grzybami leśnymi
Czarne tortellacci ze skorupiakami
Krem z borowików
Barszcz czerwony
Uszka z kapustą i grzybami
Kacze udko konfit z sosem pomarańczowym   
Postna kapusta wigilijna z grzybami
Karp w galarecie z warzywami 
Smażony karp w sosie piwno-chlebowym
Sernik z matchą
Tarta tatin
Tiramisu

54 zł/1 kg
69 zł/1 kg

28 zł/ 200g
65 zł/1 kg

300 zł/1 kg
95 zł/1 kg
75 zł/1 kg
58 zł/1 kg
85 zł/1 kg
75 zł/1 kg
128 zł/1 kg
85 zł/1 kg
98 zł/1 kg
148 zł/1 kg

72 zł/900 ml
45 zł/900 ml
25 zł/ 10 szt
26 zł/200 g

70 zł/1 kg
25 zł/150 g
28 zł/200 g

  230 zł/12 porcji  21 zł/1 porcja
 210 zł/ 12 porcji  19 zł/1 porcja
     95 zł/5 porcji  21 zł/1 porcja
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Pasztet warzywny: fasola, ziemniaki, burak, cebula, czosnek, jajka, bułka
tarta, parmezan, soczewica czerwona, marchewka, przyprawy. 

Pasztet z kaczki: kaczka, kacza wątróbka, cebula, czosnek, jajka, bułka
tarta, przyprawy. 

Nóżki cielęce w galarecie z warzywami: gicz cielęca, cebula, czosnek,
marchewka, przyprawy, brandy Porto, bulion cielęcy.

Pieczony boczek z czosnkiem i majerankiem: boczek, musztarda,
majeranek, czosnek, przyprawy.

Polędwica wołowa a’la  Wellington: wołowina, pieczarki, szynka
parmeńska, ciasto francuskie, przyprawy, naleśnik.

Pieczony rostbef na różowo w rozmarynie i cebuli: rostbef, rozmaryn,
cebula, pieprz, przyprawy.

Schab ze śliwką: schab środkowy, majeranek, czosnek, liść laurowy, ziele
angielskie, przyprawy.

Sałatka jarzynowa: ziemniaki, marchewka, seler, pietruszka, jabłko,
zielony groszek, ogórek kiszony, jajko, musztarda, majonez, przyprawy.

Sałatka śledziowo – buraczkowa: matiasy, buraczki, ziemniaki, cebula,
marchewka, natka pietruszki, śmietana, majonez, olej, przyprawy.

Wigilijny śledź w oleju lnianym z cebulką: matiasy, cebula, liść laurowy,
ziele angielskie, olej lniany.

Tortelacci z borowikami
Ciasto: mąka, semolina, woda, jajka, oliwa, sól.
Farsz: borowiki, ricotta, parmezan, przyprawy.

Ravioli z ricottą i szpinakiem
Ciasto: mąka, semolina, woda, jajka, oliwa, sól.
Farsz: ricotta, szpinak, parmezan, przyprawy.



www.altrolocale.pl

Ravioli z gęsią i grzybami leśnymi 
Ciasto: mąka, semolina, woda, jajka, oliwa, sól.
Farsz: mięso z gęsi, parmezan, ricotta, przyprawy, grzyby leśne.

Czarne tortellacci ze skorupiakami
Ciasto: mąka, semolina, woda, jajka, oliwa, sól.
Farsz: mięso kraba, krewetki, małże, vongole, ricotta, parmezan,
przyprawy, bulion ze skorupiaków.

Krem z borowików: borowiki, cebula, seler naciowy, marchewka, czosnek,
przyprawy, śmietana, zioła.

Barszcz czerwony: buraki, włoszczyzna, czosnek, majeranek, ziele
angielskie, liść laurowy, przyprawy, ocet, cukier.

Uszka z kapustą i grzybami
Ciasto: mąka, woda, olej, sól.
Farsz: kapusta kiszona, suszone grzyby, cebula, czosnek,
przyprawy.
 
Kacze udko konfit z sosem pomarańczowym: kacze udko,
przyprawy, zioła, pomarańcze, sok pomarańczowy, brandy Porto, skórka
pomarańczy.
 
Postna kapusta wigilijna z grzybami: kapusta kiszona,
cebula, czosnek, suszone borowiki, suszone śliwki, migdały, czerwone wino,
przyprawy, zioła.
 
Karp w galarecie z warzywami: karp, włoszczyzna, zioła, przyprawy,
białe wino.
 
Smażony karp w sosie piwno-chlebowy: karp, piwo, zioła, przyprawy,
cebula, rodzynki, chleb żytni.

Sernik z matchą: ser, jajka, matcha, herbatniki, masło, mąka, cukier.
 
Tarta tatin: ciasto francuskie, skórka cytryny, cukier, masło, jabłka.

Tiramisu: mascarpone, jajka, cukier puder, ciasteczka savoiardi, 
likier amaretto, kawa, kakao, wino marsala.


