
Zestaw 1 - cena 127 zł 

Zupa /jedna opcja do wyboru/
Krem z białych warzyw
Krupnik z ziołami i pomidorkami
Rosół z makaronem

Danie główne /jedna opcja do wyboru/
Karczek sous vide z sosem rumianym, pieczonymi ziemniakami i surówką 
Grillowany �ilet drobiowy z krokietem ziemniaczanym i warzywami na parze 
Zawijane zrazy wieprzowe z tradycyjnym farszem podane z kaszą gryczaną 
i gorącymi buraczkami

Deser /jedna opcja do wyboru/
Sorbet pomarańczowy
Mus z owoców leśnych z biszkoptem

Zimna płyta:
Deska wędliny (szynka wędzona, kiełbasa z galaretką, szynka drobiowa, 
salami, kabanos)
Deska mięsa (terrina drobiowa z suszonymi pomidorkami schab sous vide 
z musem borówkowym)
Deska serów (pleśniowy,  kozi, żółty)
Pasztet z żurawiną
Parfait z tuńczyka z kaparami 
Tortilla z szynką wędzoną, twarożkiem domowym i papryką
Pikle
Śledzie w cebuli z pomidorami i miodem
Terrina z ricotty z oliwkami hiszpańskimi
Sałatka jarzynowa
Sos tatarski
Pieczywo

Napoje:
Kawa z ekspresu, herbata (wybór smaków)
Woda, sok jabłkowy i pomarańczowy

Młyn Jacka Hotel & Spa 
Jaroszowice 234
34-100 Wadowice
Tel. +48 33 873 40 80
E-mail: recepcja@hotelmj.pl 

www.HotelMJ.pl

Młyn Jacka Hotel & Spa 
Jaroszowice 234
34-100 Wadowice
Tel. +48 33 873 40 80
E-mail: recepcja@hotelmj.pl 

www.HotelMJ.pl
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Dzieci do lat 3 – bezpłatnie. Dziecko dostaje rosół z makaronem.
Dzieci w przedziale wiekowym 4-10 lat – 50% rabatu. Jest możliwość innego menu dla dzieci.



Zestaw 2 - cena 137 zł

Zupa /jedna opcja do wyboru/
Krem z dyni
Wykwintna zupa ziemniaczana z wędzonym boczkiem
Krupnik na kurkach 
Delikatny krem czosnkowy z groszkiem ptysiowym
Rosół z makaronem

Danie główne /jedna opcja do wyboru/
Kotleciki wieprzowe w panierce panko z mozzarellą, marchewką duszoną 
w maśle w puree ziemniaczanym
Polędwiczka wieprzowa w czerwonej panierce na placuszku 
ziemniaczano - cebulowym z sosem rozmarynowym
Polędwiczka wieprzowa podana na puree ziemniaczanym z dodatkiem 
prażonej cebulki w sosie własnym i mieszanką sałat z sosem balsamico
Dorsz z risotto dyniowym i warzywami w sosie serowym

Deser /jedna opcja do wyboru/
Panna cotta z brzoskwinią
Mini tarta limonkowa z zapiekaną bezą 

Zimna płyta:
Deska wędliny (szynka wędzona, kiełbasa z galaretką, szynka drobiowa, 
salami, kabanos)
Deska mięsa (terrina drobiowa z suszonymi pomidorkami, 
schab sous vide z musem borówkowym)
Deska serów (pleśniowy,  kozi, żółty) 
Pasztet z żurawiną
Parfait z tuńczyka z kaparami 
Tortilla z szynką wędzoną, twarożkiem domowym i papryką 
Pikle
Śledzie w cebuli z pomidorami i miodem
Terrina z ricotty z oliwkami hiszpańskimi
Sałatka jarzynowa
Sos tatarski
Pieczywo

Napoje:
Kawa z ekspresu, herbata (wybór smaków)
Woda, sok jabłkowy i pomarańczowy
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Zestaw 3 - cena 147 zł 

Zupa /jedna opcja do wyboru/
Zupa grzybowa z porto
Krem z pietruszki
Krem z cukinii
Zupa z kiszonych ogórków z ryżem jaśminowym
Krem kala�iorowy z kluseczkami szpinakowymi

Danie główne /jedna opcja do wyboru/
Policzki wołowe w sosie miodowo musztardowym z prażonką 
Wołowina w ciemnym sosie, fasolka szparagowa, kremowe ziemniaki
Pierś drobiowa z serem camembert podana z trójkącikami rosti 
na młodej marchwi w miodzie
Filet drobiowy w maśle, sos z boczniaków, placuszki z dyni, kompozycja sałat

Deser /jedna opcja do wyboru/
Crème brulee z żurawiną
Parfait waniliowe z sosem truskawkowym

Zimna płyta:
Deska wędliny (szynka wędzona, kiełbasa z galaretką, szynka drobiowa, 
salami, kabanos)
Deska mięsa (terrina drobiowa z suszonymi pomidorkami, schab sous vide 
z musem borówkowym)
Deska serów (pleśniowy,  kozi, żółty)
Pasztet z żurawiną
Parfait z tuńczyka z kaparami 
Tortilla z szynką wędzoną, twarożkiem domowym i papryką
Pikle
Śledzie w cebuli z pomidorami i miodem
Terrina z ricotty z oliwkami hiszpańskimi
Sałatka jarzynowa
Sos tatarski
Pieczywo

Napoje:
Kawa z ekspresu, herbata (wybór smaków) 
Woda, sok jabłkowy i pomarańczowy

Dzieci do lat 3 – bezpłatnie. Dziecko dostaje rosół z makaronem.
Dzieci w przedziale wiekowym 4-10 lat – 50% rabatu. Jest możliwość innego menu dla dzieci.



Opcje dodatkowe:

Tort - cena uzależniona od ilości osób

Schab po nicejsku z pieczywem              15 zł

Filet drobiowy z fasolką szparagową i puree z batatów 
oraz marchwi                 19 zł

Ragout z dzika z pieczywem                20 zł

Roladki schabowe z wędzoną szynką i serem, puree 
ziemniaczane oraz sos rumiany              23 zł

Szczupak  w sosie holenderskim z zielonym groszkiem, 
kaszą gryczaną i piklowanymi rzodkiewkami             57 zł

Polędwiczka cielęca na kaszy bulgur z sosem pieczeniowym 
z whisky, młodą marchwią i ziemią z pumperniklu             64 zł

Udko gęsie kon�itowane z gnocchi i sosem borówkowo-kokosowym          73 zł
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