Na powitanie chleb dekoracyjny
Bread Welcoming Cremony

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

Przystawka / Starter
Łosoś gotowany z sosem szampańskim
Salomon served with champagne sauce

Zupa / Soup
Krem z brokuł z grzanką maślaną
Broccoli cream served with butter crouton

Danie Główne / Main Course
Polędwiczka wieprzowa, sos borowikowy,
młode ziemniaczki lub puree ziemniaczane,
bukiet warzyw
Loin of Pork with wild mushroom sauce,
served with baby potatoes or potato puree and seasonal vegetables.

Deser / Dessert
Puchar lodów ze świeżymi owocami i bitą śmietaną
Ice Cream with fresh fruits and whipped cream

Pierwsze Danie Ciepłe / First Hot Dish
Blankiet z indyka i maślaków
Turkey in a blanket with wild mushroom

Drugie Danie Ciepłe / Second Hot Dish
Karczek duszony w sosie pieczeniowym,
kluseczki śląskie buraczki zasmażane
Stewed Neck with gravy
served with potato dumplings and fried beetroot

Zimna Płyta / Cold Buffet
Półmiski pełne przysmaków: galantynki z kurczaka, rolada po krakowsku, schab pieczony, karczek w
aromacie czosnku i świeżych ziół, soczysty rostbef, tymbaliki drobiowe
Chicken aspic, krakow style pork rolls, roast loin of pork,
roast neck with hint of garlic and fresh herbs, juicy roast beef
Deska serów w różnych smakach:
sery pleśniowe, wędzone, smakowe w towarzystwie orzechów i suszonych owoców
Platter of cheese: blue cheeses, smoked cheeses, cheeses with nuts and grapes
Tarty: z pomidorami i świeżymi ziołami,
z zapiekanym szpinakiem, z serem
Tarta with tomato and fresh herbs, spinach and cheese
Ryba po grecku
Greek style fish
Śledzie w dwóch smakach: w śmietanie i po kaszubsku
Herring with cream sauce, Kashubian-Style Herring
Sałatka z pomidorami, mozarellą i sosem Pesto
Salad with tomato, mozzarella and pesto sauce
Sałatka ziemniaczana
Potato salad
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Traditional Polish vegetables salad
Sałatka z marynowanym łososiem
Salmon salad
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 drinks

Cena: 220,00 zł /os.

