
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA OKOLICZNOŚCIOWA 2020 
 

Menu I 
Zupa (2 propozycje do wyboru) - możliwość podania w wazach/serwis kelnerski 

Flaki cielęce ze świeżym imbirem 

Rosół z makaronem 

Żurek królewski 
Krem z zielonego groszku 

 

Danie główne serwowane 

Pierś kurczaka z pomidorami suszonymi i serem, puree batatowe, bukiet surówek 
 

Przystawki zimne w stole 

Mięsa pieczone: schab, karkówka, rolada z boczku z domowymi marynatami, pasztet z musem żurawinowym 

Schab z musem chrzanowym w galarecie 

Śledź faszerowany papryką i ogórkiem 

Rolada z sandacza faszerowana pistacjami pod korzenną galaretą 

Rolada z kurczaka w ziołach 

Sałatka jarzynowa 

Sałatka z paluszkami krabowymi 

Sałatka grecka z serem feta, oliwkami i sosem vinaigrette 

Wybór sosów: tatarski, chrzanowy, musztardowo-miodowy 

Pikle 

Wybór świeżego i pachnącego pieczywa 

Masło smakowe 
 

Bufet 

Wybór ciast krojonych  

Świeżo krojone owoce 
Kawa 

Herbata 

 

Napoje w stole 

Woda mineralna gazowana i niegazowana – bez limitu 

Napoje gazowane / Soki owocowe – 0,5 l/os 

 
5% serwisu kelnerskiego zostanie doliczone do rachunku dla grup powyżej 10 osób. 

Cena 145 zł/osoba. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Menu II 

 

Zupa (2 propozycje do wyboru) - możliwość podania w wazach/serwis kelnerski 

Flaki cielęce ze świeżym imbirem 

Rosół z makaronem 

Żurek królewski 
Krem z pieczonych pomidorów z kremowym pesto  

 

Danie główne 

Polędwiczka wieprzowa ,sos kurkowo-porowy, rosti ziemniaczane, bukiet warzyw na maśle 

 
Deser serwowany 

Sernik z sosem malinowym 
 

Przystawki zimne 

Mięsa pieczone: schab, karkówka, rolada z boczku z domowymi marynatami, pasztet z musem żurawinowym 

Jaja garnirowane 

Schab z musem chrzanowym w galarecie 

Tatar wołowy z cebulką i domowymi marynatami 

Tatar z śledzia z pieczoną papryką   

Różyczki z łososia z musem chrzanowym 

Sałatka grecka z serem feta, oliwkami i sosem vinaigrette 

Sałatka z paluszkami krabowymi 

Sałatka hawajska z wędzonym kurczakiem 

Pikle 

Wybór sosów: musztardowy, cumberland, ćwikła z chrzanem 

Wybór świeżego i pachnącego pieczywa 

Masło smakowe 
 

Bufet 

Wybór ciast krojonych  

Świeżo krojone owoce 
Kawa 

Herbata 

 

Napoje w stole 

Woda mineralna gazowana i niegazowana – bez limitu 

Napoje gazowane / Soki owocowe – 0,7 l/os. 

5% serwisu kelnerskiego zostanie doliczone do rachunku dla grup powyżej 10 osób. 

Cena 165 zł/osoba. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Menu III 

 

Zupa (2 propozycje do wyboru) - możliwość podania w wazach/serwis kelnerski 

Flaki cielęce ze świeżym imbirem 

Rosół z makaronem 

Żurek królewski 

Krem z białych warzyw z nutą trufli 

Danie główne 

Kotleciki cielęce na puree ziemniaczanym ,sos z zielonego pieprzu, podane z sałatką z rucoli i granata 
Deser serwowany 

Panna cotta z cytrynową bezą  

Przekąska serwowana( w wybranej godzinie  …..) 

Beef Strogonoff z gorącymi bułeczkami  

 
Przystawki zimne 

Mięsa pieczone: schab, karkówka, rolada z boczku z domowymi marynatami, pasztet z musem żurawinowym 

Roladki z kurczaka w ziołach 

Tatar z łososia norweskiego podane ze świeżym ogórkiem i suszonymi pomidorami 

Schab z musem chrzanowym w galarecie 

Tatar wołowy z cebulką i domowymi marynatami 

Śledź faszerowany papryką i ogórkiem 

Sałatka grecka z serem feta, oliwkami i sosem vinaigrette 

Sałatka hawajska z wędzonym kurczakiem 

Sałatka z paluszkami krabowymi 

Pikle 

Wybór sosów: musztardowy, tatarski , ćwikła z chrzanem 

Wybór świeżego i pachnącego pieczywa 

Masło smakowe 
Bufet 

Wybór ciast krojonych  

Świeżo krojone owoce 
Kawa 

Herbata 

Napoje w stole 

Woda mineralna gazowana i niegazowana – bez limitu 

Napoje gazowane / Soki owocowe – bez limitu 

Cena 180 zł/osoba. 
5% serwisu kelnerskiego zostanie doliczone do rachunku dla grup powyżej 10 osób



 


