
Menu II 

DANIA GORĄCE:

I Zupa brokułowa z kurczakiem
lub rosół z kołdunami

II Marynowana polędwiczka wieprzowa 
na sosie demi glace podana 

z babką ziemniaczaną i pieczonymi warzywami

III Indyk z musem ziołowo-grzybowym  
na sosie serowym podany z kopytkami  

i marchewką glazurowaną 
lub sakwa z karkówki podana  

z pęczakiem i warzywami sezonowymi

ZIMNE PRZEKĄSKI:

Terrina z łososia z oliwką  
i suszonym pomidorem

Śledź pod pierzynką gruszkową  

Tatar

Ruloniki ze schabu z chrzanem

Pasztet wiejski ze śliwką

Mix jaj faszerowanych

Półmiski mięs pieczonych i wędzonek  
(rolada staropolska, karczek w majeranku,  

wykwintna galantyna z kurczaka, 
szynka wędzona, kiełbasa swojska)

Sałaty z polędwiczką wieprzową, 
pomidorkiem koktajlowym 
i prażonym słonecznikiem

Sałatka z wędzoną piersią indyka, 
ananasem i żurawiną

Pikle

Wybór sosów:  
tatarski, chrzanowo – borówkowy 

Soki, woda mineralna z cytryną

Ciasto różne (wyrób własny) – 100g /os 

Owoce filetowane 

Kawa, herbata

Dzieci: 

Rosół z makaronem

filet z kurczaka w jajku lub nugetsy,  

Frytki, Ketchup, Mizeria

145zł/osoba

Menu III 

DANIA GORĄCE:

I Zupa portugalska z chorizo
lub krem z kurek

II  Pierś z kaczki podana z kluskami śląskimi
 i karmelizowanym  jabłkiem

III  Sakiewki z polędwiczki podane 
z babką ziemniaczaną i marynowanym burakiem 

lub roladka z indyka w bekonie podana 
z uchami ruskimi i słodką marchewką

ZIMNE PRZEKĄSKI:

Galantyna z pstrągiem 

Śledź na sałatce ziemniaczanej z grzanką

Tatar

Carpaccio z pieczonego schabu i szynki 
parmeńskiej na sałatach

Tortille z łososiem i warzywami

Wybór pasztetów: pasztet z dzika na sosie 
borówkowym, biały z morelą, ciemny ze śliwką 

Rolada z polędwiczki z serem Rokpol

Półmiski mięs pieczonych i wędzonek  
(rolada staropolska, karczek w majeranku,  

wykwintna galantyna z kurczaka, 
szynka wędzona, kiełbasa swojska)

Sałatka z szynką, czerwoną  fasolą 
i ogórkiem konserwowym

Sałaty z kurczakiem zagrodowym, 
świeżymi owocami i sosem mango

Pikle

Wybór sosów: tatarski, chrzanowy

Soki, woda mineralna z cytryną

Napoje gazowane: pepsi, 7up, mirinda, woda

Ciasto różne, blok czekoladowy, babeczki 
z kajmakiem – wyrób własny – 100g /os 

Deserki: Tiramisu z gruszką
Słony karmel z kruszonką i owocami leśnymi

Galaretka z owocami, Owoce filetowane 

Kawa, herbata

Dzieci: 

Rosół z makaronem

filet z kurczaka w jajku lub nugetsy,  

Frytki, Ketchup, Mizeria

155zł/osoba

Menu I 

DANIA GORĄCE:

I Rosół z makaronem  
lub krem z białych warzyw

II Medaliony wieprzowe podane z puree  
i marynowanym buraczkiem

ZIMNE PRZEKĄSKI:

Rolada ze szczupaka

Śledź pod pierzynką

Carpaccio z karczku z emulsją chrzanową

Tortilla z kurczakiem i warzywami

Mix jaj faszerowanych

Półmiski mięs pieczonych i wędzonek  
(rolada staropolska, karczek w majeranku,  

wykwintna galantyna z kurczaka, 
szynka wędzona, kiełbasa swojska)

Sałatka grecka 

Sałatka bałkańska z marynowanym selerem

Pikle

Sos tatarski

Soki, woda mineralna z cytryną

Ciasto różne (wyrób własny) – 100g/os 

Kawa, herbata

Dzieci: 

Rosół z makaronem

filet z kurczaka w jajku lub nugetsy,  

Frytki, Ketchup,  

Mizeria

125zł/osoba


