Polędwiczka
wieprzowa
1. Zagrzać wodę w rondlu do 70 stopni.
2. Wrzucić zapakowaną w worek polędwiczkę do
garnka. Podgrzewać ok. 7minut.
3. W osobnym rondlu zagotować ok 1l wody z płaską łyżeczką
soli. Wrzucić ziemniaki razem z marchewką.
Podgrzewać ok 3 minut.
4. Do oddzielnej patelni wlać sos borowikowy.
Podgrzać go na małym ogniu ok 2 - 3minuty.
5. Następnie rozgrzać patelnię z odrobiną oleju.
Wyciągnąć zagrzaną już polędwiczkę z rondla, rozpakować
ją z woreczka i podsmażać przez 1 minutę z każdej ze stron.
6. Ziemniaki wyłożyć na talerz, dodać masło i koperek.
Obok wylać sos z patelni, podsmażoną polędwiczkę pokroić
w plastry i ułożyć na sosie. Obok podać konfiturę z czerwonej
cebuli na talerzu.
7. SMACZNEGO!

CENA 39zł

Żeberka w glazurze
słodko-pikantnej
1. Żeberka wraz zalewą włożyć do rondla i podgrzewać na wolnym ogniu,
2. W międzyczasie rozgrzać piekarnik do 170 stopni, wrzucić ziemniaki na
blachę na 6-7minut.
3. Pomidory z cebulką wyłożyć na talerz, obok podać
śmietanę. Po zagrzaniu, wyłożyć ziemniaki obok pomidorków na talerzu
(nie na śmietanie). Na ziemniakach umieścić zagrzane żeberka,
które następnie należy polać glazurą.
4. SMACZNEGO!

CENA: 43zł

Tagine
1. Zawartość worka umieścić w rondlu. Podlać 50ml
wody i podgrzewać na małym ogniu.
2. W garnku zagotować lekko osoloną wodę. Kiedy
woda zacznie wrzeć, wrzucić kaszę kuskus na 30 sekund,
po czym odcedzić ją na sitku.
3. Na talerzu wyłożyć tagine, na środku zrobić
chochlą małą dziurkę. Do dziurki następnie wsypać kaszę kuskus.
Przystroić
pomidorkami, oliwą, pestkami słonecznika
4. GOTOWE!

CENA: 29zł

Pierogi ruskie /
z cielęciną i kurkami
1. Zagotować 1,5l wody z dodatkiem płaskiej łyżeczki soli. Na wodę wrzucamy
pierogi.
2. W międzyczasie na małej patelni smażymy cebulę z odrobiną oleju
przez ok. 2 minuty aż się zarumieni. Kiedy pierogi wypłyną, trzymamy
je jeszcze około minuty, a następnie wykładamy na talerz, polewamy cebulką
i obok serwujemy śmietanę.
3. SMACZNEGO!

CENA: 22zł / 24zł

Grillowany stek z polędwicy wołowej
1. W małym garnku gotujemy 1,5l wody z dodatkiem płaskiej łyżeczki soli. Następnie
wrzucamy do wody kolbę kukurydzy podgrzewając ją na małym ogniu ok 7 minut.
2. Rozgrzewamy patelnię grillową (jeżeli takiej nie posiadasz, może być też zwykła).
Na patelnię wykładamy stek, smażymy na bardzo dużym ogniu po 2 minuty z każdej strony.
W zależności od tego jak wysmażony stek chcemy uzyskać (krwisty, średnio lub mocno
wysmażony), pracujemy z termometrem. 45-50 stopni to stek krwisty,
55-60 stopni – średnio wysmażony, 65-75 stopni dobrze wysmażony.
3. W międzyczasie rozgrzewamy piekarnik do 185-200 stopni. Steka ściągamy z patelni
i następnie wkładamy go do piekarnika. Tutaj podobnie, w zależności od tego jak
wysmażony stek chcemy spożywać, odpowiednio długo trzymamy go w piekarniku,
tj. 2minuty - krwisty, 4-6 min średnio wysmażony i 8-12 min dobrze wysmażony.
4. Jeśli nie posiadasz termometru, stopień wysmażenia możesz równie ocenić za pomocą
dotyku. Kiedy stek będzie miękki, oznacza to, że jest krwisty, kiedy jest on miękki
i jednocześnie sprężysty, tj. odbijający – stek wysmażony jest średnio, natomiast, kiedy
mięso jest już twarde i zwarte – jest on mocno wysmażony.
5. Ziemniaki wraz z bakłażanem i cukinią wykładamy na blachę i dorzucamy do steka
- 3 minuty przed uzyskaniem efektu końcowego.
6. Sos duński umieszczamy na talerzu, wokół niego bakłażan, cukinię, ziemniaki.
Na bakłażanie i cukinii umieszczamy stek, solimy go i pieprzymy wedle uznania
i na wierzch kładziemy ziołowe masełko. Obok kładziemy kukurydzę
oraz ziemniaki.
7. SMACZNEGO!

CENA: 79zł

Kotlet schabowy smażony na smalcu
1. Do rondla z gotującą się wodą wrzucamy ziemniaki. Na małym ogniu gotujemy
ok. 3 minuty.
2.Na niewielką patelnię wykładamy zasmażaną kapustę i podgrzewamy
ok. 3 minuty, co chwilę mieszając.
3.Do piekarnika rozgrzanego do 120 stopni wkładamy fasolkę szparagową.
Grzejemy ją ok 4-5 minut.
4. W tym samym czasie na większej patelni rozpuszczamy smalec (lub olej).
Kiedy będzie on rozgrzany, kładziemy kotlet na patelni. Smażymy z obu stron
aż zarumieni się na złoty kolor.
5. Kiedy wszystkie składniki będą gotowe, układamy je na talerzu wedle uznania.
6. SMACZNEGO!

CENA: 37zł

Tatar wołowy
1. Otworzyć zawartość wszystkich opakowań.
2. Mięso wołowe z odrobiną oleju wygnieść w dłoniach, następnie uformować kulkę,
którą wykładamy na środku talerza, a następnie robimy w niej mały otwór na żółtko.
3. Resztę składników układamy wokół talerza mieszając je kolorami.
4. Rozbijamy jajko, oddzielamy żółtko od białka, po czym żółtko wlewamy do uprzednio
zrobionej w mięsie dziurki.
5. Posypujemy solą i pieprzem wedle uznania.
6. GOTOWE!

CENA: 37zł

Krewetki smażone
na maśle
1. Na rozgrzaną patelnię wlewamy niewielką ilość oliwy
lub oleju z pestek winogron (ok 10ml).
2. Następnie dorzucamy krewetki, podsmażamy
ok 30 sekund z każdej strony.
3. Dodajemy odrobinę pieprzu i soli, dolewamy wino
oraz dorzucamy pokrojone pomidorki koktajlowe.
4. Następni dusimy całość przez minutę na dużym ogniu.
5. Po upływie tego czasu zmniejszamy ogień, dodajemy
10g masła, ściągamy z ognia i czekamy aż masło
całkowicie się rozpuści.
6. Całość przekładamy do miseczki lub na mały talerzyk.
Skraplamy z góry ćwiartką cytryny i podajemy z chlebem.
7. Smacznego!

CENA: 33zł

BURACZKI – 480g

SKŁAD:
-buraki
-cebulka parzona
-czosnek
-sól
-ocet spirytusowy
-cukier

CENA: 12zł

KAPUSTA KISZONA – 480g

SKŁAD:
-kapusta biała
-marchew
-sól
-cukier

CENA: 12zł

DŻEM Z DYNI ZE SKÓRKĄ
POMARAŃCZOWĄ– 300g

SKŁAD:
-dynia
-filet z
pomarańczy
-skórka
pomarańczowa
-cukier żelujący
- gałka
muszkatołowa
-imbir
CENA: 15zł

DŻEM Z POMIDORÓW
MALINOWYCH – 180g

SKŁAD:
-pomidory
malinowe
-cukier żelujący
-bazylia
-oregano
-sok z limonki
CENA: 10zł

DŻEM RENKLODOWY – 180g

SKŁAD:
-renkloda
(rodzaj śliwki
żółtej)
-cukier żelujący
-sok z limonki

CENA: 10zł

