
Przyk³adowe menu na przyjæcia okolicznoúciowe
w cenie 99 zù za osobæ

Starter na zaostrzenie apetytu

Zupa

Rosó³ z domowym makaronem. 

Dania g³ówne serwowane na paterach

Polêdwiczki w sosie borowikowym, kotlet schabowy 

Pierœ z kurczaka z pieczarkami i ¿ó³tym serem

Kopytka , ziemniaki t³uczone, bukiet surówek, kapusta zasma¿ana.

Desery

Szarlotka Pani Danuty z lodami waniliowymi i karmelem.

Napoje – bez ograniczeñ

Kawa, herbata, soki owocowe, woda z cytryn¹

Przygotowujemy specjalne menu dla dzieci.

Wszystkie wyroby przyrz¹dzone przez naszych kucharzy, wykonane s¹ na miejscu, tradycyjn¹ metod¹.

Naleœniki szpinakowe z ³ososiem i serkiem zio³owym.
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Przyk³adowe menu na przyjæcia okolicznoúciowe
w cenie 129 zù za osobæ

Przystawki podane na stó³

Naleœniki szpinakowe z ³ososiem i serkiem zio³owym, domowy pasztet z marmolad¹ z czerwonej cebuli

Karczek pieczony w zio³ach domow¹ metod¹, pomidorki z mozzarell¹ i bazyli¹,

 Jajko faszerowane pieczarkami, œledzik z cebulk¹, 

Sa³atka jarzynowa, pieczywo i mas³o 

Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia kaczki Szefa Kuchni na s³odko w cenie 129 z³

Zupa

Rosó³ z domowym makaronem 

Dania g³ówne serwowane na paterach

Polêdwiczki wieprzowe z sosem borowikowym, kotlet de volaille z mas³em, kotlet schabowy 

Kopytka , ziemniaki t³uczone, bukiet surówek, kapusta zasma¿ana

Druga zupa

10 z³

¯urek na chrzanie z jajkiem i bia³¹ kie³bas¹

lub 

Barszcz czerwony z ko³dunami

Desery

Szarlotka Pani Danuty z lodami waniliowymi i karmelem 

Napoje – bez ograniczeñ

Kawa, herbata, soki owocowe, woda z cytryn¹

Przygotowujemy specjalne menu dla dzieci.

Wszystkie wyroby przyrz¹dzone przez naszych kucharzy, wykonane s¹ na miejscu, tradycyjn¹ metod¹.
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Przystawki podane na stó³

Kaczka Szefa Kuchni na s³odko z brzoskwini¹, n ,

Pieczony schab zawijany ze œliwk¹,  domowy pasztet z marmolad¹ z czerwonej cebuli, 

Karczek pieczony w zio³ach domow¹ metod¹, pomidorki z mozzarell¹ i bazyli¹, sa³atka jarzynowa,

Jajko faszerowane pieczarkami, pó³misek warzyw sezonowych i pikli,

ŒledŸ w oleju z cebul¹, kosz pieczywa, mas³o.

Zupa

Rosó³ z domowym makaronem.

, kotlet schabowy , kotlet de volaille z mas³em

Pierogi z cielêcin¹ i kurkami w sosie pieprzowym, kopytka

Ziemniaki t³uczone, bukiet surówek, buraczki zasma¿ane.

Druga zupa

¯urek na chrzanie z jajkiem i bia³¹ kie³bas¹

lub 

Barszcz czerwony z rêcznie robionymi ko³dunami

Desery

Sernik domowy

dodatkowo

Szarlotka Pani Danuty z lodami waniliowymi i karmelem.

Napoje – bez ograniczeñ

Kawa, herbata, soki owocowe, napoje gazowane, woda z cytryn¹

Przygotowujemy specjalne menu dla dzieci.

Wszystkie wyroby przyrz¹dzone przez naszych kucharzy, wykonane s¹ na miejscu, tradycyjn¹ metod¹.

aleœniki szpinakowe z ³ososiem i serkiem zio³owym

Dania g³ówne serwowane na paterach

Polêdwiczki wieprzowe z sosem borowikowym

Przyk³adowe menu na przyjæcia okolicznoúciowe
w cenie 159 zù za osobæ
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Przygotowujemy specjalne menu dla dzieci.

Wszystkie wyroby przyrz¹dzone przez naszych kucharzy, wykonane s¹  na miejscu, tradycyjn¹ metod¹.

Przystawki podane na stó³

Kaczka Szefa Kuchni na s³odko z brzoskwini¹, n ,

Pieczony schab zawijany ze œliwk¹,  domowy pasztet z marmolad¹ z czerwonej cebuli, 

Karczek pieczony w zio³ach domow¹ metod¹, pomidorki z mozzarell¹ i bazyli¹,

Jajko faszerowane pieczarkami, talerz serów, pó³misek warzyw sezonowych i pikli,

Œledzik pod pierzynk¹ i w oleju z cebulk¹, kosz pieczywa, mas³o

Zupa

Rosó³ z domowym makaronem 

, kotlet schabowy , kotlet de volaille z mas³em

Pierogi z cielêcin¹ i kurkami w sosie pieprzowym, kopytka

Ziemniaki t³uczone, bukiet surówek, buraczki zasma¿ane

Druga zupa

¯urek na chrzanie z jajkiem i bia³¹ kie³bas¹

lub 

Barszcz czerwony z rêcznie robionymi ko³dunami

Desery

Sernik domowy

dodatkowo

Szarlotka Pani Danuty z lodami waniliowymi i karmelem

Tort Czekoladowy

Napoje – bez ograniczeñ

Kawa, herbata, soki owocowe, napoje gazowane, woda z cytryn¹

aleœniki szpinakowe z ³ososiem i serkiem zio³owym

 sa³atka jarzynowa,

Dania g³ówne serwowane na paterach

Polêdwiczki wieprzowe z sosem borowikowym

Przyk³adowe menu na przyjæcia komunijne
w cenie 179 zù za osobæ
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