Rezerwacja stolików , imprez okolicznościowych oraz informacja:
tel. (+48) 61 2913 667
tel. kom. (+48) 693 105 339
e-mail: kontakt@biovilla.pl
adres : 64-520 Obrzycko, Stobnicko 14A

1. Rosół z kaczki z makaronem

9 zł

Duck broth with noodles

2. Wielkopolski żurek z jajkiem

10 zł

Greater soup with egg

3. Krem pomidorowy z groszkiem ptysiowym.
Tomato cream with puff pastry peas

8 zł

1. Pieczona kaczka z kopytkami i modrą kapustą
Roast duck with hooves and red cabbage

- ćwiartka kaczki (quarter of a duck)
- połówka kaczki (half a duck)

29 zł
39 zł

2. Pierogi z farszem z kaczki z musem żurawinowym

18 zł

Dumplings stuffed with duck breast with cranberry mousse

3. Gulasz z dzika podany z kaszą pęczak i buraczkami

38 zł

Wild boar stew served with pearl barley and beetroot

4. Kotlet schabowy sous vide z opiekanymi ziemniaczkami
i modrą kapustą

25 zł

Pork chop sous vide with sauted potatoe and red cabbage

5. Filet z kurczaka po mediolańsku z opiekanymi ziemniaczkami
i mix sałat

27 zł

Chicken fillet in Milanese with roasted potatoes and a mix of lettuces

6. Filet z dorsza w sosie paprykowym z puree ziemniaczanym
i glazurowaną marchewką

30 zł

Cod fillet in paprika sauce with mashed potato and glazed carrots

7. Makaron tagliatelle z łososiem i szpinakiem

24 zł

Tagliatelle pasta with salmon and spinach

8. Sałatka z serem pleśniowym, żurawiną, orzechami włoskimi
i sosem musztardowo - miodowym

22 zł

Salad with blue cheese, cranberries, walnuts mustard and honey sauce

9. ZESTAW DZIECIĘCY - Nuggetsy z frytkami

16 zł

1. Malinowa rozkosz – lody waniliowe z bezą
i gorącym musem malinowym

15 zł

Raspberry delight - vanilla ice cream with meringue
and hot raspberry mousse

2. Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną

14 zł

Ice cream with fruit and whipped cream

3. Szarlotka na ciepło z lodami i bitą śmietaną

15 zł

Apple pie with ice cream and whipped cream

Serdecznie zapraszamy

