Menu Źrebięciarnia Styczeń/Luty
Zgodnie z filozofią naszego Folwarku w kuchni wyznajemy idee:
smacznie, zdrowo, lokalnie i sezonowo.
Potrawy, które Państwu serwujemy, są przygotowywane w oparciu o produkty pochodzące z naszych
upraw ekologicznych, a także od lokalnych dostawców i producentów.
W wąsowskim ogrodzie uprawiamy zioła, warzywa i owoce, które goszczą na Państwa stołach.
Dodatkowym przysmakiem są nasze przetwory, które należą do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
Wielkopolska.

Zupy
Żurek wąsowski na naturalnym zakwasie

13 zł

Aromatyczny krem z pieczonych pomidorów

13 zł

Krem z topinamburu i pasternaka z pietruszkowym pesto

13 zł

Delikatna zupa ogórkowa z kąskami kurczaka

13 zł

Dania główne
Domowe pierogi z mięsem
podawane z wąsowskimi buraczkami i ogórkiem kiszonym

18 zł

Domowe wege pierogi z serem i szpinakiem
podawane z wąsowskimi buraczkami i olejem lnianym z Róży

18 zł

Pieczone udko kaczki z dodatkiem wina i żurawiny
podawane z domowymi pyzami i buraczkami z jabłkami

32 zł

Golonka pieczona w piwie Wąsosz z warzywami
podawana z wąsowską kapustą kiszoną, chrzanem i pieczywem

30 zł

Sandacz z pieca na liściach szpinaku z czosnkiem
podawany z pieczonymi ziemniakami w ziołach

34 zł

Filet z kurczaka na warzywach
podawany z sosem brokułowym i karmelizowanymi orzechami

28 zł

Zapiekanka z warzyw zimowych z dodatkiem owczego sera

22 zł

Folwark Wąsowo

Domowe ciasta
Kremowy sernik z wąsowską konfiturą wiśniową

13 zł

Aromatyczne ciasto domowe z wąsowską konfiturą

13 zł

Włoska kawa Carraro tazza d’oro
Doświadczenie zdobyte na przełomie trzech pokoleń pozwoliło stworzyć
mieszankę charakteryzującą się lekką owocową nutą o pełnym, głębokim smaku.
Carraro Tazza D'oro to gwarancja najlepszych doznań smakowych.
Espresso

6 zł

Doppio

9 zł

Cappuccino

8 zł

Latte

10 zł

Americano czarne / z mlekiem

7zł/8zł

Gorąca czekolada

12 zł

Mleko bez laktozy na życzenie

Herbata La Via del te
Włoskie mieszanki herbat, powstały
z pasji i ciekawości Alfredo Carrai. Podróżując po całym świecie
w poszukiwaniu najrzadszych gatunków i najwspanialszych zbiorów stworzył firmę,
której herbaty zachwycą smakiem od blisko 60 lat.

Herbata

8 zł

Zielone herbaty - Special Gunpowder, Special Jasmine
Czarna herbata - English Breakfast, Earl Grey Imperiale
Owocowe - Susz owocowy Frutti di Bosco
z konfiturą z róży lub z miodem

10 zł

Folwark Wąsowo

Wina
Wino Li Veli Orion Salento, najbardziej znane alter-ego chorwackiej odmiany Zinfandel, Primitivo jest
ogromnym, dojrzałym włoskim winogronem, które jest chlubą regionu Apulii na południu Włoch.
Primitivo jest uroczo zuchwałym winem, bardzo ciemnym i soczystym o wysokiej zawartości alkoholu.
To wino polecamy dań z kurczaka.
Białe wino z Winnicy Saint Vincent położonej w Borowie Wielkim zachwyca
naszych gości. Polecamy półwytrawnego delikatnego Gewurztraminera
(Złoty Medal Winobranie 2016) oraz wytrawnego subtelnie owocowego Rieslinga.
To wino idealnie będzie komponować się z sandaczem.
Czerwone wino Regini z polskiej winnicy Solaris, to wino powstałe z dwóch czerwonych szczepów
winorośli. W bukiecie: jagoda, jeżyna i śliwka węgierka podbite dymem, tytoniem i dębową beczką.
To wino podkreśli smak kaczki.
Lampka wina 150 ml

15 zł

Butelka 0,75l białe/czerwone

60 zł / 80 zł

Piwa rzemieślnicze
Piwa, posiadające autorską i unikalną recepturę oraz skład,
wytwarzane w małych browarach, przy użyciu najwyższej jakości tradycyjnych
i innowacyjnych naturalnych składników, bez użycia sztucznych
dodatków mających zastępować naturalne.
Butelka 500 ml

10 zł

Rozgrzewające w sezonie
Wino grzane z goździkami, pomarańczami

13 zł

Soki Domowe
Soki domowe marki Iza Płonka to kontynuacja tradycji rodzinnych tłoczenia soków sięgająca
końca XIX wieku. Iza produkuje prawdziwe domowe soki, tylko ze świeżych owoców, metodą
tłoczenia i wyciskania przez naturalne wiklinowe przekładki.
Szklanka domowego soku

7 zł

Napoje
Woda

5 zł
Folwark Wąsowo

