
...pielęgnując tradycje świąteczne Szef Kuchni 
RESTAURACJI ARENA zadbał o odpowiednie menu dla 
Państwa. W naszej ofercie znajdziecie Państwo tradycyjne 
danie wielkanocne. Serdecznie zapraszamy do składania 
zamówień na wielkanocny catering.

Święta tuz, tuż…

tel. 512 979 082 lub (32) 32 32 222
e-mail: k.drop@hotelarena.com.pl  lub hotel@hotelarena.com.pl



16 zł/os.
Zupa chrzanowa

na wędzonce

17 zł/os.
Strogonow

MENU GŁÓWNE

CIEPŁE KOLACJE

ŚNIADANIE
WIELKANOCNE

BUFETY PRZEKĄSEK ZIMNYCH

MENU I (65 zł/os.)
Zupa

Barszcz biały z jajem
i białą kiełbasą
Danie główne

Schab w sosie chrzanowym
ziemniaki z koperkiem

surówka colesław
Deser

Sernik limonkowy

MENU II (99 zł/os.)
Zupa

Bulion z kaczki
Danie główne

Pieczone udko z kaczki 100%
Filet z kurczaka

w sosie chrzanowym 50%
Ziemniaki gotowane

Ziemniaki duszone w śmietanie
ze świeżym szczypiorkiem

Buraczki zasmażane
Sałatka wiosenna

Deser
Babka cytrynowa

MENU III (109 zł/os.)
Zupa

Żurek z jajem
Danie główne

Pieczeń ze schabu
w sosie maślanym 100%

Udko z królika
w sosie śmietankowym 50%
Filet z kurczaka nadziewany

smażoną cukinią 50%
Ziemniaki z wody

Ziemniaki pieczone
Młoda kapusta zasmażana

Zestaw surówek
Ćwikła z chrzanem

Deser
Sernik królewski

Propozycja I (45 zł/os.)
Pasztecik na razowym

chlebku z żurawiną
Rożki szynkowe

z musem chrzanowym
Polędwiczka wieprzowa

z brokułami
Jaja faszerowane
pastą z tuńczyka

Tymbaliki drobiowe
Jaja z pasta i świeżym

szczypiorkiem
Twarożek z nowalijkami

Sałatka jarzynowa
w pomidorku

Propozycja II (70 zł/os.)
Wybór mięs pieczonych

Pasztet świąteczny
z sosem cumberland
Kurczak nadziewany

z sosem tatarskim
Jaja nadziewane
pastą szynkową

Jaja w majonezie
Szparagi owinięte
szynką parmeńską

Zielony ogórek
z twarożkiem

Sałatka jarzynowa

Propozycja (80 zł/os.)
Barszcz biały z kiełbasą

i tartym chrzanem
Białe kiełbaski z cebulką

Mięsa pieczone
Pasztet z dziczyzny z sosem tatarskim

Jaja w sosie chrzanowym
Jaja z pastą z łososia

Tymbaliki drobiowe z gotowanym jajem
Rożki szynkowe z chrzanem w galarecie

Sałatka jarzynowa
Sałatka z brokułem i serem feta

17 zł/os.
Barszcz biały

z białą kiełbasą i jajem


