Na powitanie chleb dekoracyjny
Bread welcoming Cremony

Aperitif
Lampka wina musującego z malinami
Glass of sparkling wine with raspberry

Przystawka / Starter
Galantyna z kurczaka na sosie curry
Chicken Aspic with curry sauce

Zupa / Soup
Rosół z makaronem
Bouillon with noodles

Danie Główne / Main Course
Panierowana rolada drobiowa, faszerowana suszonymi pomidorami,
sakiewka ze schabu z farszem grzybowo-porowym w sosie Colbert
zestaw z warzyw sezonowych
Sundried tomato stuffed chicken rolls,
loin of pork with mushroom – leek filling,
Colbert sauce, seasonal vegetables

Deser / Dessert
Pana cotta z sosem czekoladowym
Pana Cotta with chocolate sauce

Pierwsze Danie Ciepłe / First Hot Dish
Filet z kurczaka z konfiturą cebulową na risotto , brokuły
Chicken fillet with onion jam served with risotto and steamed vegetables

Drugie Danie Ciepłe / Second Hot Dish
Bogracz
Hungarian Goulash

Trzecie Danie Ciepłe / Third Hot Dish
Barszcz czerwony z sakiewką faszerowaną mięsem z kapustą
Borscht with stuffed meat and cabbage pancake

Zimna Płyta / Cold Buffet
Półmisek pieczonych mięs: rolada po krakowsku, indyk w ziołach, schab pieczony, karczek szpikowany
czosnkiem, soczysty rostbef, golonko peklowane
Platter of roast meat: Krakow style rolls, turkey with hint of herbs,
roast loin of pork, neck larded with garlic,
juicy roast beef, pork knuckle stuffed with wild mushroom
Deska serów w różnych smakach: sery pleśniowe, wędzone,
smakowe w towarzystwie orzechów i suszonych owoców
Platter of variety of cheeses: blue cheeses, smoked cheeses,
cheeses with nuts and fried grapes
Śledzie w śmietanie
Herrings with creamy sauce
Koreczki śledziowe z warzywami
Herring sticks with vegetables
Ryba po grecku
Greek style Fish
Łosoś marynowany
Marinated Salmon
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Traditional Polish vegetables Salad
Sałatka grecka
Greek salad
Sałatka z porów z serem żółtym
Leek salad with cheese
Sos tatarski, Sos andaluzyjski
Tartar sauce, Andalusian sauce
Owoce 100g/os
Fruits 100g/os
Pieczywo w różnych smakach
Variety of bread
Napoje ciepłe i zimne bez ograniczeń
Kawa, herbata , soki owocowe,
woda mineralna gazowana i niegazowana
Napoje gazowane
Cold and Hot beverages with no limits
Coffee, tea, fruit juices, carbonated

Cena: 230,00 zł /os

