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w naszym menu między innymi:

Przystawki zimne
Jajka faszerowane kawiorem i musem truflowym 

Tatar wołowiny z tradycyjnymi dodatkami z focaccią 
Deska serów międzynarodowych: talegio, parmezan, brie, gorgonzola 

Deska wędlin włoskich: salami, mortadela, szynka parmeńska 

Wielkanocne przekąski 
Wybór domowych wędlin

Rolada z gęsi z wędzoną śliwką
Kaczka nadziewana żurawiną i gruszkami

Pieczony boczek rolowany z majerankiem i czosnkiem 
Pieczona pierś indyka w maladze z suszona figa 

Świąteczny pasztet z kaczki z aromatem pomarańczy 

Przystawki Cucina Mia 
Tuńczyk marynowany w kruszonym pieprzu z roszponką

Łosoś pieczony w całości z ziołami 
Łosoś marynowany w koprze włoskim 

Łosoś wędzony z koperkiem 
Ośmiornica pieczona pescaccio z winegretem limonkowym

Koktajl z krewetek
Carpaccio wołowe z serem grana padano z majonezem cytrynowym

Pescaccio ze złotego buraka z serem pleśniowym i orzechami karmelizowanymi
Pescaccio z czerwonego buraka z kozim serem i pestkami dyni

Sałatki
Sałatka z krewetek i szpinaku z granatem i pomarańczami

Sałatka z małży wenus z ziołami, suszonymi pomidorami i oliwkami
Sałatka z owoców morza

Małże nowozelandzkie z ziołami 
Sałatka z paluszków krabowych z pikantnym majonezem 

Raki w całości w sosie koperkowym 

Stacja z pieczywem
Chleby, bułeczki, papadam, krakersy krewetkowe, focaccia

Oliwy smakowe: czosnkowa, cytrynowa, rozmarynowa i chili
Masło
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Zdrowy kącik (bez glutenu, vege)
Humusy z suszonych pomidorów, czarnych oliwek i ziół

Grillowane warzywa z oliwą rozmarynową 
Sałatka z komosy, cieciorki i orzechów z oliwą z oliwek
Sałatka z glonów i granata z marynowanym imbirem

Sałatka z pieczonych warzyw z tofu

Zupy
Żurek z kielbasa i jajkiem 
Krem chrzanowo-porowy 

Tajska zupa kokosowa z kurczakiem i orientalnymi rzybkami

Stacja Live
Ślimaki w maśle ziołowym

Krewetki 

Wielkanocna Stacja Live 
Indyk pieczony z kasztanami i żurawiną w sosie rozmarynowym 

Dania główne Cucina Mia
Pieczony jeleń, sos pieprzowy

Pieczony udziec jagnięcy, sos jabłkowo-miętowy
Udka z gęsi „confit”, czerwona kapusta z żurawiną, porzeczką, rodzynkami i winem 

Młode ziemniaki z koperkiem
Kluski śląskie z bekonem
Gnocchi z parmezanem

Warzywa pieczone z ziołami
Dynia pieczona z syropem klonowym

Dania główne InAzia
Chrupiąca kaczka w sosie śliwkowym z bok choy

Wołowina z sosem pieprzowym
Ryba z pikantnym sosem z kapustą orientalną

Curry z krewetkami i zielonymi warzywami
Ryż jaśminowy

Ryz smażony z jajkiem i warzywami
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Przystawki orientalne
Springrolls z krewetkami, 
Samosa wegetariańska, 

Pierożki gyoza, 
Dim sum z owocami morza 

Sosy sukiyaki, śliwkowy, słodkie chili

Stacja sushi
Maki z ogórkiem, 
Maki z krabem, 

Maki z łososiem, 
Maki z warzywami w tempurze i krewetką

Z tradycyjnymi dodatkami: 
Imbir marynowany, wasabi i sos sojowy

Stacja z ostrygami
Ostrygi z czerwoną cebulką i cytryną

Desery
Ryksza z lodami i sorbetami z tradycyjnymi dodatkami

Tradycyjne mazurki z orzechami i migdałami 
Baba wielkanocna 
Pascha z bakaliami 

Desery w stylu koktajlowym
Krem brulee kawowy

Tiramisu z bufallo
Mus malinowy

Beza truskawkowa
Jabłecznik

Ciastko ze śliwkami
Smoothie z mango

Bezy smakowe
Cookie żurawinowe

Owoce krojone
Desery bez glutenu: np mufinki z czekolady z morelami 

Fontanna czekoladowa
Strudel jabłkowy, gofry, placki
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Oferta nielimitowanych napojów wliczonych w cenę brunchu:

Wino musujące, 

Wino białe, Pluvium, Vicente Gandia, 
Sauvignon Blanc, 

Hiszpania

Wino czerwone Pluvium, Vicente Gandia, 
Cabernet Sauvignon, 

Hiszpania

Piwo Żywiec

Woda mineralna, 

Soki owocowe

Szeroki wybór kaw i herbat
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