
 

Sałatka z wędzonym pstrągiem, piklowanymi warzywami  

i domowym majonezem serwowana z klasycznym lagerem 

2 ziemniaki typu A (czyli twarde) 

100 g wędzonego pstrąga w filecie 

2 gałązki rozmarynu 

2 ząbki czosnku 

 

Zalewa piklowa: 

1 l wody  

150 g cukru 

150 ml octu 

4 goździki 

4 ziarna ziela angielskiego 

 

Wszystkie składniki gotujemy około 10 minut. 

Pikle: 

2 marchewki 

1 kalarepka 

Marchew i kalarepę obieramy i szatkujemy na mandolinie na cienkie plastry grubości kartki papieru, 

następnie zalewamy ciepłą zalewą i odstawiamy minimum na 2-3 godziny lub na cały dzień. 

Majonez: 

1 żółtko 

3/4 szklanka oleju 

30-50 ml sosu sojowego 

1 łyżka miodu 

sok z 1/2 cytryny 

Żółtko mieszamy z sosem sojowym i miodem, następnie mieszając dolewamy olej wolnym 

strumieniem tak, aby powstała gęsta emulsja. Na koniec dodajemy sok z cytryny. 

 

Ziemniaki gotujemy w osolonej wodzie, gdy są miękkie zdejmujemy z ognia i studzimy wyjmując  

z wody. Gotowe ziemniaki kroimy w plastry i mieszamy z solą, pieprzem, łyżeczką cukru i otartym 

rozmarynem. Układamy na papierze pergaminowymi, pieczemy w temperaturze 220 stopni do 

zarumienienia. 

 



 

Gotowe plastry ziemniaka podajemy z majonezem, pstrągiem i świeżymi piklami. 

 

*** 

Pasztet z wątróbek drobiowych z konfiturą z fig serwowany  

z piwem typu bock 

 

Konfitura: 

1 opakowanie suszonych fig 

szklanka soku jabłkowego 

szczypta tymianku 

 

Pasztet: 

20 dag masła 

1/2 kg wątróbek drobiowych 

1/2 łyżeczki soli 

płaska łyżeczka świeżo mielonego pieprzu 

100 g łuskanych pistacji 
Przygotowanie: 

Figi zalewamy sokiem jabłkowym, posypujemy tymiankiem i zagotowujemy. Gdy sok zredukuje się do 

połowy, a figi napęcznieją, całość miksujemy i odstawiamy. Masło rozpuszczamy na patelni. Gdy 

zacznie się rumienić, kładziemy oczyszczone wątróbki. Doprawiamy solą i pieprzem, przykrywamy  

i dusimy ok. 20 minut. Jeszcze ciepłe miksujemy na gładką masę. Mieszamy z pistacjami i przekładamy 

do blaszki wyłożonej folią spożywczą, po czym formujemy jak pasztet. Wkładamy do lodówki na 2–3 

godziny, aż stężeje. Podajemy z bagietką i marmoladą z fig. 

 

 

 

 



 

Zielone banany w krakersach ze słodkim sosem z prażonymi 

orzechami nerkowca serwowane z piwem pszenicznym ciemnym 
 

4 dorodne zielone banany 

1 opakowanie krakersów solonych 

5 jajek 

150-200 g mąki 

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 

Krakersy kruszymy. Z jajek i mąki robimy gęste ciasto jak na lane kluski, z tym że do mąki dodajemy 

proszek do pieczenia. Banany obieramy, kroimy na ćwiartki i obtaczamy w mące, następnie w cieście i 

w krakersach. Całość smażymy 3-4 minuty na rumiany kolor. Podajemy razem z sosem. 

Sos: 

4 łyżki miodu 

50 g orzechów nerkowca 

1 żółtko 

100 g rozpuszczonego masła 

Masło rozpuszczamy i dusimy na nim orzechy aż zbrązowieją, następnie całość miksujemy, dodajemy 

miód i mieszamy. Do miski wbijamy żółtko i mieszając dolewamy powoli zawiesinę z masła, miodu  

i orzechów, aż do powstania gęstego sosu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Omlet z cheddarem z grillowanymi szparagami i sosem salsa verde 

serwowany z czeskim pilsnerem 

1 pęczek szparagów 

sól, pieprz 

olej rzepakowy 

Jeśli szparagi są grube, obieramy je i przekrajamy wzdłuż na ćwiartki; jeśli drobne – wystarczy na pół. 

Lekko solimy, pieprzymy i skrapiamy olejem. Grillujemy na suchej patelni 2-3 minuty. W trakcie 

grillowania lekko dociskamy szparagi do patelni. 

Salsa verde:  

1 pęczek świeżej kolendry  

1/2 pęczku natki pietruszki 

1 ząbek czosnku 

1 limonka 

1 zielone chilli 

30 ml sosu sojowego 

1 łyżka cukru 

50 ml oliwy 

Wszystkie składniki miksujemy na gładką masę. Na koniec dodajemy sok i skórkę z limonki, uprzednio 

pozbawiając ją albedo. 

Omlet 

6 jajek 

100 g cheddara 

pieprz 

Jajka miksujemy z cheddarem i smażymy cienkie omlety.  

Gotowy omlet podajemy z szparagami i sosem. Omlet można dodatkowo przesmarować serkiem typu 

philadelphia lub posypać dodatkową porcją sera. 

 

 



 

Boczek w tajskim curry z racuchami drożdżowymi serwowany  

z piwem typu czerwony lager  
 

1 kg chudego boczku  

1 łyżka soli 

2 l wody 

7 goździków 

Boczek dzielimy na porcje i wkładamy do szybkowaru. Wodę gotujemy z przyprawami i zalewamy 

boczek. Całość gotujemy w szybkowarze 45 min. Gotowy boczek studzimy i kroimy w plastry  

o grubości 1,5 cm. Plastry smażymy bez tłuszczu przez 2 minuty z każdej strony. Kiedy z boczku wytopi 

się tłuszcz, dodajemy curry i skrapiamy całość sosem sojowym. Gotowy boczek zdejmujemy z ognia 

i odstawiamy, nie zdejmując z patelni. 

Curry 

1 strączek chilli 

2 ząbki czosnku 

1/2 pęczku kolendry 

1 źdźbło trawy cytrynowej 

1 łyżka tartego imbiru 

Wszystkie składniki miksujemy na gładką masę lub siekamy i ucieramy w moździerzu. 

Racuchy ryżowe 

300 g ryżu 

3 jajka 

sól, pieprz 

2 łyżki posiekanej kolendry 

1 czerwona cebula posiekana w kostkę 

Ryż gotujemy, następnie połowę miksujemy z jajkami. Gdy powstanie kleista masa, dodajemy resztę 

ryżu i mieszamy całość z posiekaną cebulą oraz kolendrą. Z gotowej masy smażymy na oleju 

rzepakowym cienkie placki. 

Sos 

1/2 l piwa typu lager 

1 szklanka cukru 

 

Piwo gotujemy z cukrem do uzyskania konsystencji syropu. Gotowe placki podajemy z boczkiem i 

syropem z piwa. Całość skrapiamy cytryną i posypujemy posiekaną kolendrą. 



 

Duszona w przyprawach korzennych pierś z kaczki na chrupko  

z sosem śliwkowym serwowana z piwem typu porter 
 

2 piersi z kaczki 

sól, cynamon 

300 g mrożonych śliwek 

3 łyżki cukru 

40 ml sosu sojowego 

100 g masła 

3 gwiazdki anyżu 

1 opakowanie krakersów solonych 

5 jajek 

150-200 g mąki 

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 

Śliwki dusimy na maśle, goździki ucieramy w moździerzu na proszek i dodajemy do duszonych śliwek. 

Po 20 minutach zasypujemy śliwki cukrem i dodajemy sos sojowy. Wszystko dusimy przez 10-15 minut, 

a następnie miksujemy i przecieramy. 

 

Piersi z kaczki solimy od strony skóry, oprószamy cynamonem i smażymy na rumiany kolor z obu stron, 

zaczynając od strony skóry. Gotową pierś, lekko niedosmażoną w środku, kroimy w plastry  o grubości 

1 cm. 

 

Krakersy kruszymy. Z jajek i mąki robimy gęste ciasto, jak na kluski lane, z tym że do mąki dodajemy 

proszek do pieczenia. Plastry kaczki obtaczamy najpierw w mące, następnie w cieście i w krakersach. 

Całość smażymy na rumiany kolor 3-4 minuty. Podajemy z sosem. 

 

 

 

 

 

 



 

Tataki wołowe  z czarnym pieprzem i dresingiem miodowym 

serwowane z belgijskim Ale 

300-400 g tournedos (końcówka z polędwicy, z której można wykroić plastry o średnicy 3-3,5 cm) 

czarny pieprz 

50 ml sosu sojowego 

2 łyżki miodu 

1 łyżka tartego imbiru 

1 łyżka posiekanego szczypioru 

100 g kiełków soi 

Polędwicę obtaczamy w czarnym pieprzu i smażymy z każdej strony po 30 sekund. Sos sojowy 

mieszamy z miodem, imbirem, szczypiorkiem. Obsmażoną polędwicę kroimy w cienkie plastry  

i układamy na talerzu. Całość polewamy sosem i  posypujemy kiełkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Brioszka z chałki z masłem daktylowym serwowana z piwem typu 

ciemny lager  
 

200 g masła 

100 g daktyli bez pestek 

1 chałka 

 

Masło dusimy z daktylami 15-20 minut, a następnie miksujemy i chłodzimy. Chałkę kroimy w plastry i 

zapiekamy na rumiany kolor w temperaturze 200 stopni. Gotową chałkę podajemy z masłem 

daktylowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Łosoś z duszoną roszponką i bouchées à la reine  serwowany  

z piwem pszenicznym 

1 płat ciasta francuskiego 

30 dag filetu z łososia 

3/4 kostki masła,  

2 ząbki czosnku  

20 dag roszponki 

2 żółtka 

100 g sera gruyère 

 

1 łyżka stołowa mąki 

1,5 łyżki stołowej masła 

1 szklanka chłodnego mleka 

1 płaska łyżka miodu 

3 łyżki soku z cytryny 

2 szczypty gałki muszkatołowej 

1 szczypta pieprzu białego 

1/3-1/2 łyżeczki soli 

Masło rozpuszczamy na patelni i dodajemy wszystkie przyprawy. Po 2 minutach, gdy masło zacznie się 

pienić, dodajemy mąkę. Smażymy do pojawienia się bąbli, dodajemy chłodne mleko i cały czas 

mieszamy. Gdy masa zgęstnieje, zdejmujemy sos z ognia i dodajemy miód oraz sok z cytryny. 

 

Schłodzone ciasto francuskie kroimy na kwadraty o boku 3 cm i smarujemy rozmąconym żółtkiem 

wymieszanym z odrobiną zimnej wody. W połowie kwadratów za pomocą kieliszka wycinamy na 

środku dziurkę. Następnie przygotowujemy volaventy: na pełny kwadrat kładziemy drugi, z otworem,  

i tak powstałe ciastka układamy na papierze pergaminowym w odległości 2 cm od siebie, a następnie 

pieczemy w temperaturze 200 stopni do zrumienienia. 

Po upieczeniu i ostudzeniu z wnętrza gotowych volaventów usuwamy nadmiar ciasta i tak powstały 

otwór napełniamy sosem beszamelowym i posypujemy tartym serem. Całość zapiekamy przez  

4 minuty w temperaturze 180 stopni.  

Łososia kroimy w kostkę o boku 3 cm. Masło rozpuszczamy w rondlu na wolnym ogniu i wrzucamy 

posiekany czosnek. Gdy zacznie się rumienić, rondelek zdejmujemy z ognia i delikatnie wrzucamy do 

niego kawałki łososia. Zakręcamy rondelkiem, by jego zawartość się wymieszała i odstawiamy na  

4 minuty. Następnie zawartość rondelka przelewamy przez sitko tak, aby zebrać rozpuszczone masło.  



 

Masło pozostałe po duszeniu ryby (ok. 5 łyżek) rozgrzewamy na patelni.  Gdy zacznie się pienić, 

wrzucamy cebulę pokrojoną w pióra i roszponkę. Mieszamy całość przez pół minuty i zdejmujemy  

z ognia.  

Gotowe volaventy podajemy z duszoną roszponką i kawałkami łososia. 

  


