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Chłodnik litewski (veg.) Chłodnik ogórkowy(veg) Chłodnik marchewkowy z oliwą cyutrynową i orzechami (veg) Gazpacho z aromatycznych warzyw (veg)

Ogórkowa Pomidorowa z makaronem Szczawiowa z jajkiem (veg) Zupa rybna z pomidorami

Live Cooking
Azjatycki smażony ryż z woka z kawałkami aromatycznej 

wieprzowiny , warzywami i jajkiem

Hamburger z serem cheddar, ogórkiem konserwowym , 

cebulą czerwoną, sałatą i pomidorem 
Burger wołowy na szparagach z zieloną salsą Pita z grilowanym kurczakiem i warzywami 

Stripsy z kurczaka Gulasz wieprzowy po myśliwsku Pałki z kurczaka z pieczarkami i boczkiem Gyros drobiowy z warzywami i serem

Tort z tortilli z mięsem wieprzowym (po meksykansku) Filet z kurczaka panierowany z płatkami kukurydzianymi Karkówka w piwie z rozmarynem Kofta wieprzowa w sosie pomidorowo jogurtowym 

Polędwiczki drobiowe w sosie kurkowym Stek z cebulką Kotlet pożarski (drobiowy) Kotlet schabowy
Wieprzowina w śliwkowym sosie chilli Wątróbka drobiowa w cydrze z boczkiem Enchilada z kurczakiem w sosie serowym na ostro Polędwiczki w sosie serowym z salami

Kurczak w mango Wieprzowina po tajsku z zieloną fasolą Curry z kurczakiem i cukinią  Kurczak w sosie słodko kwaśnym 

Danie fit Schab grillowany z anansem Szaszłyki drobiowe Rozgrzewający indyk z jabłkiem i pomarańczą
Pieczony schab w marynacie jałowcowo-rozmarynowej z 

sosem kurkowym z nuta chilli

Dorsz panierowany Miruna z serem Tilapia panierowana z pestkami dyni Dorsz panierowany 

Miruna w cieście Dorsz zapiekany z pastą brokułowo serową Ryba po węgiersku Pulpety rybne w sosie pomidorowym

Vegan Leczo z boczniakami ,cukinią i papryką (vegan) Jaglane klopsiki z suszonym pomidorem (vegan) Batat z brukselką na ostro (vegan) Aromatyczny gulasz z batata i czerwonej fasoli (veg)

Ser panierowany  (veg) Falafel z jarmużem i jalapenio Gołąbki z pieczarkami (veg) Kaszotto z kaszy z pieczonymi burakami i gruszką (veg)

Ryż smażony z warzywami (veg) Makaron po chińsku (veg) Ryż z jajkiem w sosie ostrygwym (veg) Makaron ryżowy z warzywami (veg)

Pulpety z soczewicy na słodko sojowym sosie (veg) Orientalne naleśniki z warzywami (veg) Sajgonki z warzywami (veg) Warzywa w tempurze (veg)

Ciecierzyca w sosie curry z cukinią i papryką(veg) Enchilada po meksykańsku z soczewicą i warzywami (veg) Lasagne ze szpinakiem (veg) Naleśniki ze szpinakiem i warzywami (veg)

Placuszki z mąki pełnoziarnistej z porzeczkami Jabłka pieczone z żurawiną Racuchy z jabłkiem Kokosowe kotleciki z kaszą jaglaną

Szpinak Szpinak Szpinak Szpinak

Kapusta biała zasmażana z boczkiem Marchew z groszkiem Pieczarki w sosie sojowym Mini marchewka karmelizowana z tymiankiem

Marchewka z groszkiem i dynią Pieczarki w śmietanie Kapusta  zasmażana Buraczki na ciepło 

Bukiet warzyw Brokuły ze słonecznikiem Brukselka Brokuły ze słonecznikiem

Fasolka szparagowa zielona z bułką tarta z czosnkiem Fasolka żółta z bułka tartą Fasolka szparagowa mix Fasolka szparagowa zielona z bułką tarta z czosnkiem

Pierogi ruskie Pierogi ruskie Pierogi ruskie Pierogi ruskie
Pierogi babuni Pierogi ze szpinakiem i serem typu feta Pierogi po zbójnicku Cepeliny z mięsem

Kopytka Kluski śląskie w sosie grzybowym Kopytka ze szpinakiem Kluski śląskie
Ziemniaki puree Ziemniaki z wody z masełkiem koperkowym Ziemniaki puree z cebulą i boczkiem Ziemniaki z wody
Ziemniaki pieczone z rozmarynem Ziemniaki pieczone z czosnkiem i majerankiem Ziemniaki pieczone Ziemniaki smażone z  warzywami
Frytki Frytki Frytki Frytki
Ryż z marchewką i groszkiem Ryż dziki Ryż z warzywami Ryż z marchewką i groszkiem 
Kasza jęczmienna Kasza gryczana z cebulą Kasza bulgur Kasa pęczak z groszkiem zielonym
Kasza bulgur po turecku Soczewica z papryką Kasza kuskus z warzywami Kasza jęczmienna

Surówka z buraka ze słonecznikiem Surówka z buraków czerwonych z cebulą Surówka z burakami, ciecierzycą i orzechami Surówka z buraków czerwonych z cebulą

Colesław z białej kapusty z chrzanem Surówka z młodej kapusty, marchewki,koperku i jabłka Surówka z białej kapusty z kukurydzą i koperkiem w majonezieSurówka z białej kapusty, pora, jabłka i marchewki
Surówka z marchewki i jabłka Surówka z marchewki z brzoskwinią i jabłkiem Surówka z marchewki z brzoskwinią i jabłkiem Surówka z marchewki i jabłka

Surówka z kapusty kiszonej
Surówka z kapusty pekińskiej z jarmużem, zielonym ogórkiem 

i szczypiorkiem
Surówka domowa z kiszonej kapusty Surówka z kapusty pekińskiej z rukolą

Surówka z ogórka kiszonego z cebulką Pomidory z cebulką Surówka z ogórka kiszonego z cebulką Surówka z ogórka kiszonego z cebulką

Surówka z fasoli zielonej, serem pleśniowym i orzechami Surówka z brokuła i kalafiora z majonezem Brokuł z kalafiorem i ogórkiem Surówka z brokuła i kalafiora z majonezem 

Surówka z czerwonej kapusty z jabłkiem Surówka z selera Surówka z czerwonej kapusty, majonezem i czosnkiem Surówka z czerwonej kapusty z jabłkiem 
Surówka z pora i jabłek Surówka z pora Surówka z porem  i kukurydzą Surówka z porem i rzodkiewką

Sałatka rodos Sałatka grecka Sałatka caprese Sałatka z tuńczykiem 
Sałatka z jarmużem Sałatka hawajska (kurczak,ananas) Sałatka z paluszkami krabowymi z ananasem i selerem Sałatka z zielonej fasoli i orzechami

Sałatka owocowa Sałatka owocowa Sałatka owocowa Sałatka owocowa

Sałatki

Pierogi 
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Lithuanian cold yoghurt and young beetroot soup (veg) Cold cucumber and yoghurt soup (veg) Cold carrot soup with lemon olive and nuts (veg) Vegetable gazpacho (veg)
Sour cucumber soup Tomato soup with noodles Sorrel soup with egg (veg) Fish soup with tomatoes

Live Cooking Wok-fried rice with pork, egg and vegetables
Hamburger with cheddar cheese, cucumber, red onion, 

lettuce and tomato
Beef Burger laid on asparagus with green salsa Pita with grilled chicken and vegetables

Chicken strips Hunter's pork stew Chicken drumsticks with mushrooms and bacon Chicken gyros with vegetables and cheese

Tortilla cake with pork (in Mexican) Chicken fillet coated with cornflakes Pork neck in beer&rosemary marinade Pork kofta in yogurt & tomato sauce

Poultry loins in chanterelle sauce Steak with onion Ground chicken cutlets Pork loin chop

Pork in prunes&chilli sauce Chicken liver in cider and bacon Enchilada with chicken in spicy cheese sauce Tenderloin in a cheese sauce with salami

Chicken in mango Thai pork with green beans Curry with chicken and zucchini Chicken in sweet and sour sauce

Fit dish Grilled pork loin with pineapple Chicken shashlik Warming turkey with apple and orange
Baked pork loin in juniper and rosemary marinade with 

chanterelle sauce and a chilli note

Breaded cod Hoki fish with cheese Breaded tilapia fish with pumpkin seeds Breaded cod

Hoki fish in batter Cod baked with cheese & broccoli paste Fish Hungarian style Fishballs in tomato sauce

Vegan Treat with oyster mushrooms, zucchini and peppers (vegan) Millet meatballs with dried tomato (vegan) Spicy batatas with Brussel sprouts (vegan) Red beans and sweet potato goulash (veg)

Breaded cheese (veg) Falafel with kale and jalapenio Cabbage leaves stuffed with mushrooms and rice (veg) Barley risotto with roasted beets and pear ( veg )

Treat with oyster mushrooms, zucchini and peppers (vegan) Millet meatballs with dried tomato (vegan) Spicy batatas with Brussel sprouts (vegan) Red beans and sweet potato goulash (veg)

Fried Rice With Vegetables (veg) Chinese pasta (veg) Rice with egg in oyster sauce (veg) Rice noodles with vegetables (veg)

Lentil meatballs with sweet soy sauce (veg) Oriental pancakes with vegetables (veg) Spring Rolls With Vegetables (veg) Vegetables in tempura (veg)

Chickpeas curry with zuccini and pepper (veg) Mexican enchilada with lentils and vegetables ( veg ) Spinach lasagne (veg) Pancakes with spinach and veggies (veg)

Pancakes made of wholemeal flour with currants Baked apples with cranberries Pancakes With Apple Coconut chops with millet

Spinach Spinach Spinach Spinach

Fried cabbage with bacon Carrots and peas Mushrooms in soy sauce Mini carrot caramelized with thyme

Carrot with peas and pumpkin Mushrooms in cream Fried cabbage Cooked beetroot (veg)

Mixed vegetables Broccoli with sunflower seeds Brussels sprouts Broccoli with sunflower seeds

Green string beens with garlic and bread crumbs Yellow beans with breadcrumbs String beans mix Green string beens with garlic and bread crumbs
Brussels sprouts Cauliflower with garlic, parsley & crumbs Mix of steamed vegetables Mini carrots with sesame seeds

Pierogies with white cheese&potato Pierogies with white cheese&potato Pierogies with white cheese&potato Pierogies with white cheese&potato 
Pierogies with cheese, potato, bacon and onion Pierogies stuffed with spinach and typu feta Pierogies with spicy potato&cheese filling Zeppelins with meet

Dumplings Silesian dumplings with mushroom sauce Spinach dumplings Dumplings
Mashed potatoes Potatoes from water with dill butter Potato puree with onion and bacon Boiled potatoes

Potatoes roasted with rosemary Roast potatoes with garlic and marjoram Roast potatoes Potatoes fried with vegetables

French fries French fries French fries French fries

Rice with carrots and peas Wild rice Rice with vegetables Rice with carrots and peas
Barley Buckwheat with onion Bulgur wheat Honey barley with green peas

Bulgur grits in Turkish Lentils with peppers Couscous with vegetables Barley

Beetroot salad with sunflower seeds Beetroot salad with onion red beetroot, chickpeas and nuts salad Beetroot salad with onion
Red cabbage slaw Young cabbage with carrot, apple and dill White cabbage salad withcorn, dill and mayonnaise White cabbage with leek,apple and carrot

Carrot & apple salad Carrot, peach and apple salad Carrot, peach and apple salad Carrot & apple salad

Sauerkraut salad Chienese cabbage with kale, cucumber and chive Sauerkraut salad Peking cabbage & arugula salad
Pickled cucumber & onion salad Tomatoes and onions Pickled cucumber & onion salad Pickled cucumber & onion salad

Salad with green beans, blue cheese and nuts Broccoli and cauliflower salad with mayonnaise Broccoli with cauliflower and cucumber Broccoli and cauliflower salad with mayonnaise

Red cabbage and apple salad Celery salad Red cabbage salad, mayonnaise and garlic Red cabbage and apple salad 
Leek and apple salad Leek salad Leek and corn salad Leek and radish salad

Rhodos salad Greek salad Caprese salad Salad with tuna

Kale salad Hawaiian Salad (chicken, pineapple) Salad with surimi, pineapple and celery Salad with green beans and nuts
Fruit salad Fruit salad Fruit salad Fruit salad

Dumplings

Salad

Salad
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