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Nowa karta sezonowa Villi Aromat 

Menu dla dzieci

Delikatny rosołek z kluseczkami 

Zupa pomidorowa
z makaronem perłowym 

Frytki cienkie z ketchupem 

10 zł

12 zł

5 zł

Polędwiczki z kurczaka
w panierce

Naleśniki z serem
z dodatkiem owoców lub czekolady 

12 zł

12 zł

Gorąca czekolada 8 zł

jesień     zima&
to nie tylko jedzenie, ale także rozgrzewające napoje.  
Polecamy Państwu szczególnie herbatę na odporność
z kurkumą, imbirem, cynamonem, miodem, cytryna
i pomarańczą.  Dla fanów słodkości przygotowaliśmy 
aksamitną, gorącą czekoladę . Wieczorem najlepiej 

rozgrzeje Państwa grzane wino i piwo z mieszanką 
korzennych przypraw.
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Przystawki

Deska serwowanych mięs i podrobów 
własnego wyrobu wędzonych, dojrzewających
podanych z masłem truflowym i masłem z kolendry
i pomarańczy z ciemnym pieczywem
(wędzona słonina, podwędzany ozór wołowy,
wędzony filet z kaczki, dojrzewający kark wieprzowy,
wędzony schab ). Serwis przewidziany na 4 osoby

Carpacio z polędwicy wołowej
z sałatką z micro ziół oliwą z oliwek świeżo tartym
parmezanem i kremem balsamicznym

Grillowany bakłażan 
z puree z czerwonej soczewicy i suszonych pomidorów

Zupy

Zupa krem z pieczonych karczochów
z dodatkiem kalafiora 

Barszcz biały
z jajkiem sadzonym i karmelizowaną cebulą  

Rosół tradycyjny z makaronem 

Do wszystkich dań polecamy
świeżo wyciskane soki w cenie 12 zł

- skomponuj swój własny sok
z trzech wybranych warzyw i owoców:

MARCHEW, JABŁKO, POMARAŃCZA, BURAK, GRUSZKA, JARMUŻ

42 zł

38 zł

24 zł

17 zł

14 zł

15 zł

Zupa grzybowa z łazankami 16 zł

VVg

VVg



Pierś z kaczki marynowana w miodzie wędzona
z musem z pieczonej dyni kiszoną cukinią,
ziemniakami bulangere i pieczonym parmezanem

Duszone skoki z królika
z boczkiem oliwkami fasolą i pieczonym ziemniakiem

Schab z kością w panierce puree musztardowe,
zasmażana kapusta z grzybami 

Risotto z warzywami pesto z rukoli

Stek z polędwicy wołowej pieczona skorzonera ziemniaki confit 
z rozmarynem puree z czerwonej kapusty, sos z kiszonego ogórka

Dania glówne

Kluseczki z batatów z kurkami i świeżą kolendrą

Sałatka z kurczakiem selerem naciowym
i grillowanymi pieczarkami w sosie bbq

Mix świeżych sałat z pieczonym kozim serem, burakiem marynowanym,
pestkami dyni i słonecznika z dresingiem cytrynowym

Salatki

Suflet czekoladowy z lodami bananowymi

Desery

Creme brule z owocami

Vg Vg - dania
wegańskie

V - dania
wegetariańskieV

Dla wszystkich  wegan
serwujemy do kawy roślinne mleko.

38 zł

42 zł

28 zł

25 zł

69 zł

32 zł

25 zł

23 zł

16 zł

16 zł

Sałatka grecka z serem feta i grzankami 23 zł

VVg

V

Łosoś pieczony ze skórą kaszotto z suszonym pomidorem
i warzywami pieczona cebula, sos maślankowy z zieloną pietruszką

Świ�e ryby
.

Stek z halibuta w puszystym sosie z pieczonego pora z groszkiem cukrowym,
oliwą z pestek dyni, makaronem perłowym z pesto bazyliowym

32 zł

38 zł

V

V

Polędwiczka wieprzowa z risotto grzybowym puree z topinamburu,
mus z pieczonego buraka i chrzanu

39 zł




