MENU 55zł/osobę (1,5p/os)
czas do 2,5h
I DANIE (1 do wyboru)
Rosół z domowym makaronem
Krem z białych warzyw z kurczakiem
Żurek staropolski z jajkiem i biała kiełbasą
II DANIE (3 do wyboru) - powyżej 10osób
Rumiany kotlet schabowy
Pieczeń z karkówki w sosie leśnym
Kotlet de volaille
Grillowane steki wieprzowe z cebulka i serem
Złocisty drób w miodzie
Pieczeń wieprzowa w sosie własnym
DODATKI
Ziemniaki/frytki/bukiet surówek/buraczki
DODATKOWO
Bufet kawowo-herbaciany
Woda niegazowana z cytryną

Alkohole i napoje wg zużycia

Oferta ważna do końca 2018r.

MENU 70zł/osobę (2p/os)
czas do 3h
I DANIE (1 do wyboru)
Rosół z domowym makaronem
Porowa z kurczakiem i groszkiem ptysiowym
Żurek staropolski z jajkiem i biała kiełbasą
II DANIE (4 do wyboru) - powyżej 10 osób
Rumiany kotlet schabowy
Kotlet de volaille
Polędwiczka wieprzowa nadziewana pieczarkami w sosie serowo-brokułowym
Roladki drobiowe z suszonym pomidorem owijane boczkiem
Medaliony wieprzowe z kolorową papryką
Udko faszerowane
Kotlet drobiowy z pieczarkami i mozzarellą
Roladki z soli w sosie normandzkim
DODATKI (3 do wyboru)
Ziemniaki/frytki/bukiet surówek/buraczki na ciepło/warzywa na parze
DODATKOWO
Bufet kawowo-herbaciany
Woda niegazowana z cytryną

Alkohole i napoje wg zużycia

Oferta ważna do końca 2018r.

MENU 85zł/osobę (2p/os)
czas do 3h
I DANIE (1 do wyboru)
Rosół z domowym makaronem
Krem z białych jarzyn z kurczakiem
Żurek staropolski z jajkiem i biała kiełbasą
Krem brokułowy z migdałami
II DANIE (4 do wyboru) – powyżej 15 osób
Łosoś pieczony w sosie serowym
Sarna pieczona z sosem pieprzowym
Grillowany schab faszerowany ogórkiem, papryką i serem
Pierś grillowana nadziewana szpinakiem i serem
Udko faszerowane
Zrazy wołowe po staropolsku
Kotlet de volaille
Golonka na kapuście zasmażanej
Pikantne żeberka z miodowym aromatem
DODATKI (4 do wyboru)
Ziemniaki/kluski śląskie/frytki/talarki/bukiet surówek/buraczki na ciepło/warzywa na parze
DODATKOWO
Bufet kawowo-herbaciany
Woda niegazowana z cytryną

Alkohole i napoje wg zużycia

Oferta ważna do końca 2018r.

MENU 110 zł/osobę
czas do 5h
I DANIE (1 do wyboru)
Rosół z domowym makaronem
Krem z białych jarzyn z kurczakiem
Żurek staropolski z jajkiem i biała kiełbasą
Krem brokułowy z migdałami
II DANIE (4 do wyboru) 2,5p /os – powyżej 15 osób
Ryba w cieście naleśnikowym w sosie porowym
Rumiany kotlet schabowy
Kurczak po mazursku
Kotlet de volaille
Pieczeń z karkówki w sosie pieczeniowym
Filet z rusztu z sosem curry z pieczarkami
Grillowany stek wieprzowy z cebulką i papryką
Polędwiczka ze śliwką w bekonie
DODATKI (5 do wyboru)
Ziemniaki/kluski śląskie/frytki/talarki/bukiet surówek/kapusta zasmażana/buraczki na
ciepło/warzywa na parze/marchewka z groszkiem
ZAKĄSKI ZIMNE (7 do wyboru) 3p/os
Pstrąg w galarecie
Schab w chrzanie w galarecie
Pieczeń z karkówki nadziewana śliwką
Ryba po grecku
Ryba po węgiersku
Pasztet staropolski z żurawiną
Mini tortilla z grillowanym kurczakiem
Klopsiki w zalewie cytrusowej

Galaretka drobiowa
Śledź po staropolsku
Śledź w śmietanie
Jajko w szynce w galarecie
Sałatka z grillowanym kurczakiem
Sałatka grecka
Sałatka jarzynowa
Sałatka meksykańska
Barszczyk z pasztecikiem (pozycja stała)
DODATKOWO
Bufet kawowo-herbaciany
Woda niegazowana z cytryną

Alkohole i napoje wg zużycia

Oferta ważna do końca 2018r.

MENU 130zł/osobę
czas do 6h
I DANIE (1 do wyboru)
Rosół z domowym makaronem
Krem z białych warzyw z kurczakiem
Krem z brokuł z groszkiem ptysiowym
II DANIE (4 do wyboru) 3p/os – powyżej 15 osób
Zrazy wołowe po staropolsku
Udka faszerowane szpinakiem, pieczarkami i mięsem mielonym
Kotlet mazurski
Ryba w cieście naleśnikowym w sosie porowym
Rumiany kotlet schabowy
Pieczeń z karkówki w sosie leśnym
Kotlet de volaille
Kieszeń drobiowa z pieczarkami
Stek wieprzowy zapiekany z cebulką, papryką i serem
DODATKI (6 do wyboru)
Ziemniaki/kluski śląskie/frytki/talarki/kasza/bukiet surówek/marchewka z groszkiem/kalafior z bułką
tartą/buraczki/warzywa na parze/kapusta zasmażana
ZAKĄSKI ZIMNE (9 do wyboru) 3p/os
Rolada z sandacza
Schab pieczony z morelą
Śledź po japońsku
Galantyna z kurczaka
Pieczeń z karkówki nadziewana śliwką
Szynka ze szparagami w galarecie
Deska wiejskich przysmaków
Ryba po grecku

Ryba po węgiersku
Mini tortilla z grillowanym kurczakiem
Pasztet staropolski z żurawiną
Klopsiki w zalewie cytrusowej
Galaretka drobiowa
Śledź po staropolsku
Śledź w śmietanie
Polędwiczka po staropolsku
Sałatka z grillowanym kurczakiem
Sałatka jarzynowa
Sałatka meksykańska
Sałatka grecka
Naleśnik z łososiem i szpinakiem
CIEPŁE PRZEKĄSKI (1 do wyboru)
Golonka duszona w piwie z kapusta zasmażaną i ziemniakiem pieczonym
Zawijak drobiowy z grzybami, boczkiem i serem z talarkami
Udko w miodzie w ostrym wydaniu z ryżem
Dorsz w panko z warzywami i talarkami
Barszcz z pasztecikiem (pozycja stała)
DODATKOWO
Bufet kawowo-herbaciany
Woda niegazowana z cytryną

Alkohole i napoje wg zużycia

Oferta ważna do końca 2018r.

MENU 160 zł/osobę
czas do 7h
I DANIE (1 do wyboru)
Rosół z domowym makaronem
Krem z białych warzyw z kurczakiem
Porowa z kurczakiem i groszkiem ptysiowym
II DANIE (5 do wyboru) 3p/os – powyżej 15 osób
Łosoś we włoskich smakach z kluskami śląskimi i sosem serowym
Zrazy wołowe po staropolsku
Grillowany schab nadziewany ogórkiem, papryka, serem z sosem czosnkowym
Grillowana pierś nadziewana szpinakiem i serem
Roladka z soli w sosie normandzkim
Kieszeń drobiowa nadziewana borowikami
Udka faszerowane szpinakiem, pieczarkami i mięsem mielonym
Kotlet drobiowy po hawajsku
Rumiany kotlet schabowy
Kotlet de volaille
DODATKI (7 do wyboru)
Ziemniaki/frytki/kluski śląskie/kasza/bukiet surówek/marchewka z groszkiem/warzywa gotowane na
parze/buraczki na ciepło/kapusta zasmażana
ZAKĄSKI ZIMNE (10 do wyboru) 3p/os
Łosoś wędzony
Tatar wołowy
Pstrąg w galarecie
Rolada z dzika z marynowanymi grzybkami
Filet drobiowy w sosie węgierskim
Galantyna z kurczaka z podgrzybkami
Kieszeń ze schabu z fasolką szparagową
Roladka z soli z boczkiem
Kurczak faszerowany

Pieczeń z karkówki nadziewana śliwką
Szyneczka ze szparagami w galarecie
Pasztet hrabiego
Pieczeń rzymska
Mini tortilla z grillowanym kurczakiem
Galaretka drobiowa
Klopsiki w zalewie cytrusowej
Sałatka grecka
Sałatka z grillowanym kurczakiem
Sałatka z tuńczykiem
Sałatka jarzynowa
Sałatka meksykańska
Naleśnik z łososiem i szpinakiem
CIEPŁE PRZEKĄSKI
(1 do wyboru)

Dorsz w cieście z warzywami i kluseczkami gnochi
Sznycel z karkówki zapiekany papryką, cebulą i serem z sałatką wiosenną
Zawijak drobiowy z borowikami, boczkiem, i serem z talarkami
Rolada ze schabu po prowansalsku z boczkiem wędzonym i kaszą
Filet drobiowy w sezamie z ryżem i warzywami
Szaszłyk drobiowy z pikantnym czerwonym ryżem
(1 do wyboru)

Sandacz w sosie warzywno-borowikowym
Kaczka faszerowana z kapustą modrą
Polędwiczka wieprzowa nadziewana grzybami z sosem serowo-brokułowym
Udko w miodzie w ostrym wydaniu
Golonka duszona w piwie z kapusta zasmażaną
Barszcz z pasztecikiem (pozycja stała)
DODATKOWO
Bufet kawowo-herbaciany
Woda niegazowana z cytryną
Oferta ważna do końca 2018r.

