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                      Propozycja I 

                 Dania serwowane: 

Zupa 

Barszcz czerwony, wigilijne uszka z kapustą i grzybami 

Danie główne 

Karp smażony w złocistej panierce z puree ziemniaczanym i kapustą wigilijną 

Deser serwowany 

Świąteczny gorący strudel jabłkowy z lodami waniliowymi podany na angielskim sosie 

Napoje 

Świeżo parzona kawa 

Wybór herbat 

Woda mineralna gazowana i niegazowana  

Soki owocowe 

Świąteczny kompot z suszu 

 

 

Menu 75 zł  
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             Propozycja II 

 

          Dania serwowane: 

                      Zupa 

Barszcz czerwony, wigilijne uszka z kapustą i grzybami 

                        Lub 

                                                    Zupa grzybowa z łazankami  

 

Danie główne  

Dorsz smażony w sosie porowo-kurkowym podany na szafranowym risotto z winnymi warzywami 

lub 

Kacze udko w sosie calvados ze złocistymi kopytkami i modrą kapustą 

Deser serwowany 

Lody waniliowe podane z gorącą pijaną śliwką 

 

Przekąski zimne 

Sandacz z pistacjami pod korzenną galaretą lub Karp po żydowsku 

Ryba po grecku 

Trio śledziowe 

Jaja świątecznie garnirowane 

Mięsa pieczyste: schab z morelą, karkówka marynowana, rolada z boczku, pasztet domowy 

Roladka drobiowa z żurawiną 

Sałatka jarzynowa 

Sałatka z tuńczykiem 

Wytrawna sałatka szwajcarska 

sos tatarski, ćwikła, chrzan, żurawina 

pikle i marynaty 

masło smakowe 

wybór pieczywa 

 

Desery w bufecie 

Świąteczna kutia z miodem, wybór ciast 

 

Napoje 

Świeżo parzona kawa 

Wybór herbat 

Woda mineralna gazowana i niegazowana 

Soki owocowe 

Świąteczny kompot z suszu 

Menu 140 zł 
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              Propozycja III 

 

                         

 

                        Apéritif 

Grzaniec z korzennymi przyprawami oraz cząstkami pomarańczy 

Dania serwowane: 

Przekąska 

Tatar z łososia 

Zupa 

Barszcz czerwony, wigilijne uszka z kapustą i grzybami 

lub 

Krem z borowików z łazankami 

Danie główne 

Kotleciki cielęce podawane ze smażonymi borowikami, puree ziemniaczanym 

i musztardowo- pieprzową emulsją 

Deser serwowany 

Świąteczny gorący strudel jabłkowy z lodami waniliowymi podany na angielskim sosie 

 

Przekąski gorące (bufet): 

Kapusta wigilijna 

Pierogi z kapustą i grzybami 

 

Przekąski zimne (w stole) 

Tymbaliki drobiowe 

Tatar ze śledzia 

Sandacz z pistacjami pod korzenną galaretą lub Karp po żydowsku 

Ryba po grecku 

Jaja świątecznie garnirowane 

Roladka drobiowa z żurawiną 

Mięsa pieczyste: schab z morelą, karkówka marynowana, rolada z boczku, pasztet domowy 

Sałatka jarzynowa 

Sałatka z tuńczykiem 

Wytrawna sałatka szwajcarska 

sos tatarski, ćwikła, chrzan, żurawina 

pikle i marynaty 

masło smakowe 

wybór pieczywa 
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Desery  

Świąteczna kutia z miodem, wybór ciast  

 

Napoje 

Świeżo parzona kawa  

Wybór herbat  

Woda mineralna gazowana i niegazowana  

Soki owocowe 

Świąteczny kompot z suszu 

Menu 180 zł 

 
 

Propozycje dodatkowe: 
 
 

Lampka wina białego/czerwonego         5 zł/osoba 

Grzane wino        5 zł/osoba 

Oprawa muzyczna z fortepianem (sala główna)            700 zł/3 h 
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