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Składniki potraw zawierają alergeny.
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji zapytaj obsługę.

Jesteś weganinem lub wegetarianinem?
Jesteś na diecie bezglutenowej?
Poinformuj obsługę, a Szef Kuchni przygotuje coś specjalnie dla Ciebie.

M e n u
Restauracja Natura
Masuria Hotel&Spa, Worliny 33, 14-105 Łukta
Rezerwacje:
tel. +48 885 590 021, e-mail: hotel@masuria.com.pl,
www.masuria.com.pl

PRZYSTAWKI

DANIA GŁÓWNE MIĘSNE

Plastry młodego pomidora przekładane delikatnym serem mozzarella
skrapiane bazyliowo orzechowym pesto

Stek z wołowej polędwicy, podany z bukietem grillowanych warzyw
z ziołowej marynaty i smażonymi młodymi ziemniaczkami
oraz pieprzowym sosem na cielęcym demiglanse

17 PLN
Gładki mus z wątróbki drobiowej, wzmacniany koniakiem
i podany w towarzystwie konfitury z modrej cebuli

22 PLN

63 PLN
Filet młodego kurczęcia faszerowany serami,
suszonym pomidorami na kremowym piure z pieczonej marchwi
wzmacnianej jabłkami

Dymiony, siekany tatar z polędwicy wołowej
podany w asyście grillowanych warzyw w ziołowej marynacie

42 PLN

36 PLN

MAKARONY/RISOT TA

Aromatyczne długie pierogi nadziane borowikami i dymką
podane z concase z pomidorów i szczypiorku

29 PLN

Klasyczna pasta spaghetti carbonara
32 PLN

Filetowana sielawa na ciepło z hotelowej wędzarni
podana na kremowym sosie z ukwaszanej śmietany
32 PLN

Penne w sosie z pomidorów concasse z czosnkiem i listkami bazylii

SAŁAT Y

DESERY

Kolorowy bukiet sałat z wędzonym węgorzem,
starzonym ogórkiem i pomidorami, zroszony sosem winegret

32 PLN

Wypiekany z wiśniami i cynamonem Jabłkowiec
pod chrupiącą kruszonką z gałką lodów
22 PLN

Jezioro zielonych sałat z chrupiącymi nowalijkami
przelane jogurtowo- imbirowym dressingiem

Chrupiąca tarta z owocami lasu
na słodkim sosie malinowym

26 PLN

26 PLN

19 PLN

Sałata Cezar z grillowanym filetem kurczaka, pikantnymi grzankami
w towarzystwie puszystego sosu z anchois i prażonym bekonem

Czekoladowy fondant z płynną duszą
i kremowym sosie waniliowym

29 PLN

ZUPY
Treściwa zupa rybna gotowana na pieczonych pomidorach
podana z mięsem ryb z okolicznych jezior i szyjek rakowych

26 PLN
Lodowa paleta smaków z sezonowymi owocami i mięty

24 PLN

DANIA DEDYKOWANE DLA DZIECI

32 PLN
Intensywne Consomme wołowo-drobiowe z lanymi kluseczkami
i siekaną natką pietruszki

24 PLN
Żur Staropolski na żytnim zakwasie
z białą kiełbaską i przepiórczym jajkiem

Fileciki Sandacza rumiane klarowanym masłem
podane z marchewką i groszkiem

32 PLN
Makaron spagetti w pomidorowym sosie bolognese

26 PLN

29 PLN

Chrupiące Nugetsy z filetu kurczaka podane z gotowanymi ziemniakami
oraz bukietem blanszowanych warzyw

DANIA GŁÓWNE RYBNE

24 PLN

Filet z sandacza rumieniony klarowanym masłem
podany z sałatką, oraz chrupiącymi warzywami i włoskim koprem

43 PLN
Gotowane na parze filety z Mazurskiego okonia
aromatyzowane listkami tymianku na kaszy kuskus z kolorowymi warzywami

39 PLN

Delikatne Naleśniki rolowane z waniliowym twarożkiem
podgrzane na maśle z sosem malinowym

22 PLN

