
 

Propozycje Menu na rok 2018 

Pakiet Konwaliowy - 60 zł/os. do 3 godz. 

Danie główne 

Bursztynowy rosół z knedlami cielęcymi 

Kotlet a’la de volaille z ziemniakami puree i marchewką „baby” 

Sałata zielona z pomidorami, ogórkiem, szczypiorkiem i śmietaną 

Bufet kawowo - deserowy 

Ciasto Rafaello 

Sernik z czekoladą 

Torcik śmietanowo - truskawkowy 

Kawa/ herbata 

Sok owocowy 250 ml/ os. 

Woda mineralna 250 ml/os. 

 

Pakiet Jaśminowy -  70 zł/os. do 3 godz. 

Krem z pomidorów pod śmietanową pierzynką 

Dania mięsne (półmiski): 



Kotlet schabowy z rozmarynem 

Filet z kurczaka panierowany w orzechach 

Paluszki drobiowe w sezamie 

Pieczeń z karkówki marynowana w ziołach 

Sos borowikowo - kurkowy 

Sos pieczeniowy 

Dodatki: 

Ziemniaki opiekane w słodkiej papryce 

Ziemniaki z wody z koperkiem 

Frytki 

Sałata zielona z ogórkiem i śmietaną 

Marchewka na słodko z rodzynkami i żurawiną 

Sałatka letnia 

Bufet kawowo - deserowy: 

Czekoladowa fantazja 

Szarlotka 

Sernik z brzoskwinią 

Kawa/ herbata 

Sok 250 ml/os. 

Woda mineralna 250 ml/os. 

 

Pakiet Liliowy - 80 zł/os. do 4 godz. 

Przystawka 

Tropikalne avocado wypełnione sałatką z wędzonego łososia, serka mascarpone, greckich 
oliwek i włoskich orzechów,  podane w kompozycji sosu chili z imbirem i ciepłymi  grzankami 

Danie Główne 

Aromatyczny rosół drobiowy z makaronem domowym, kurczakiem i kolorowymi warzywami 



Polędwiczki wieprzowe w sosie z suszonych leśnych grzybów podane z krokietami 
ziemniaczanymi i kompozycją sałat 

Deser: Tiramisu 

Napoje 

Kawa/ herbata 

Sok 250 ml/ os. 

Woda mineralna 250ml/os. 

Wino czerwone Ochagavia Medialuna Cabernet Merlot 150 ml lub wino białe Ochagavia 
Medialuna Sauvignon Semillon 150 ml 

 

Bufet Przekąsek - 55 zł/os. 

Półmisek mięs pieczonych i wędlin: schab pieczony ze śliwką, boczek, szynka, karkówka, 
kabanosy z sosami czosnkowym i tatarskim 

Tatar wołowy podany w łódeczkach z cykorii 

Talerz serów żółtych i pleśniowych 

Pasztet wiejski z borówką 

Babeczki kruche faszerowane musem z tuńczyka,  sałatką śledziową w sosie curry, 
kurczakiem z orzechami 

Ryba w pomidorach 

Sałatka grecka 

Sałatka z grillowanym kurczakiem 

Marynaty: pieczarki, kabaczek, papryka 

 

 

 

 

 

 



Propozycje Menu dla Dzieci - 30 zł/ dziecko 

Menu dla dzieci w wieku 3 - 12 lat. Dzieci do lat 3 bezpłatnie. 

Propozycja I 

Rosół drobiowy z domowym makaronem 

Filet z kurczaka panierowany z frytkami i 
marchewką ”baby” 

Puchar lodowy 

Herbata 

Sok owocowy/ woda mineralna 250 ml/ 
os. 

   

Propozycja II 

Zupa pomidorowa z domowymi kluseczkami 

Nuggetsy drobiowe z ziemniaczanymi krokietami (literki) i mizerią 

Galaretka owocowa 

Herbata 

Sok owocowy/ woda mineralna 250 ml/ os. 


