Przykładowe menu z możliwością modyfikacji w cenie 129 zł za osobę
Rabat dla dzieci w wieku 2-7 lat 50%, poniżej 2 lat gratis.
Starter na zaostrzenie apetytu
Naleśniki szpinakowe z łososiem i serkiem ziołowym.
Zupa
Rosół z makaronem ręcznie wyrabianym.
Dania główne serwowane na paterach - dwie porcje mięsa dla każdej osoby.
Polędwiczki w sosie borowikowym, kotlet schabowy.
Kotlet de volaille z masłem.
Kopytka , ziemniaki tłuczone, bukiet surówek, kapusta zasmażana.
Polecamy zamówienie menu dziecięcego dla najmłodszych.
Desery
Szarlotka Pani Danuty z lodami waniliowymi i karmelem.
Napoje – bez ograniczeń
Kawa, herbata, soki owocowe, woda z cytryną.
Możliwość zamówienia alkoholu.
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Przykładowe menu z możliwością modyfikacji w cenie 169 zł za osobę
Rabat dla dzieci w wieku 2-7 lat 50%, poniżej 2 lat gratis.
Przystawki podane na stół
Naleśniki szpinakowe z łososiem i serkiem ziołowym, domowy pasztet z marmoladą z czerwonej cebuli, sałatka grecka.
Pomidorki z mozzarellą i bazylią, jajko faszerowane pieczarkami, tatar ze śledzia, sałatka jarzynowa, pieczywo i masło.
Istnieje możliwość zamówienia kaczki Szefa Kuchni na słodko w cenie 149 zł
Zupa
Rosół z makaronem ręcznie wyrabianym.
Dania główne serwowane na paterach - dwie porcje mięsa dla każdej osoby.
Polędwiczki wieprzowe z sosem borowikowym, kotlet de volaille z masłem, kotlet schabowy.
Kopytka , ziemniaki tłuczone, bukiet surówek, kapusta zasmażana.
Polecamy zamówienie menu dziecięcego dla najmłodszych.
Drugie danie ciepłe
Żurek z jajkiem i białą kiełbasą.
Desery
Szarlotka Pani Danuty z lodami waniliowymi i karmelem
Na paterze: sernik domowy, ciasto czekoladowe
Napoje – bez ograniczeń
Kawa, herbata, soki owocowe, woda z cytryną
Możliwość zamówienia alkoholu.
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Przykładowe menu komunijne z możliwością modyfikacji w cenie 209 zł za osobę
Rabat dla dzieci w wieku 2-7 lat 50%, poniżej 2 lat gratis.
Przystawki podane na stół
Kaczka Szefa Kuchni na słodko z brzoskwinią, naleśniki szpinakowe z łososiem i serkiem ziołowym,
Domowy pasztet z marmoladą z czerwonej cebuli, karczek pieczony w ziołach domową metodą, pomidorki z mozzarellą i bazylią, sałatka jarzynowa,
Jajko faszerowane pieczarkami, sałatka grecka, półmisek warzyw sezonowych i pikli, Tatar ze śledzia, kosz pieczywa, masło.
Zupa
Rosół z makaronem ręcznie wyrabianym.
Dania główne serwowane na paterach - trzy porcje mięsa dla każdej osoby.
Polędwiczki wieprzowe z sosem borowikowym, kotlet schabowy, kotlet de volaille z masłem, pierogi z cielęciną i kurkami, kopytka
Ziemniaki tłuczone, bukiet surówek, buraczki zasmażane.
Polecamy zamówienie menu dziecięcego dla najmłodszych.
Drugie danie ciepłe
Żurek z jajkiem i białą kiełbasą
Desery
Szarlotka Pani Danuty z lodami waniliowymi i karmelem,
Na paterze:
Sernik domowy, ciasto czekoladowe.
Napoje – bez ograniczeń
Kawa, herbata, soki owocowe, napoje gazowane, woda z cytryną
Możliwość zamówienia alkoholu.
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