Wariant I w cenie 129 zł/os
Czas trwania imprezy: do 5 godzin
(Zupa, I danie główne, II Zupa, 6 przystawek)
Zupy:

1.
2.
3.
4.

Tradycyjny rosół z makaronem
Flaki wołowe
Zupa pomidorowa z makaronem z liściem bazylii
Tajska zupa Tom Yum z kurczakiem

Dzieci:

1.
2.

Tradycyjny rosół z makaronem
Pomidorowa z makaronem

Dania główne:

1.
2.
3.
4.
5.

Pieczona pierś z kurczaka w sosie z zielonego pieprzu z pieczonymi ziemniakami w rozmarynie i
sałatką
Tradycyjny schab pieczony w ciemnym sosie winnym z puree ziemniaczanym i bukietem warzyw
Filet z kurczaka z pomidorami zapieczony serem mozzarella z pesto bazyliowym podany z ryżem
curry i rukolą
Dorsz, puree ziemniaczane, ratatouille warzywne
Warzywa grillowane

Dzieci:

1.
2.

Panierowana pierś z kurczaka z frytkami i mizerią
Nuggetsy z frytkami i ketchupem

Zupa II:

1.
2.
3.
4.

Barszcz z krokietem lub z uszkami
Tradycyjna zupa gulaszowa podana z pieczywem
Żurek staropolski z kiełbasą ziemniakami i jajkiem
Strogonow z pieczarkami

Przystawki zimne:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Śledziowe roladki w trzech smakach (po cygańsku, z cebulą, ze śmietaną)
Mięsa pieczone według staropolskich receptur podane z ćwikła i chrzanem
Ryba po grecku
Nuggetsy z sosami
Sałatka capresse
Sałatka z gotowanych warzyw w otulinie z ogórka zielonego
Carpaccio z buraków
Schab w galarecie z morelami i śliwką

9.

Sałatka z brokułów z serem feta i sosem czosnkowym z pestkami słonecznika i kiełkami rzodkiewki

Napoje zimne(bez limitu):

1.
2.
3.

Woda mineralna gazowana/niegazowana z cytryną i miętą
Soki: pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka
Napoje gazowane: pepsi, 7up, mirinda

Napoje gorące – bufet (bez limitu):

1.
2.

Kawa
Herbata

DODATKI:
Ciasta (10 zł/os)

1.
2.
3.

Sernik
Szarlotka
Rolada z bitą śmietaną

Patera Owoców (70 zł)

Alkohol:

1.
2.

Wódka Stock Prestige 0,5l- 50zł
Wódka Amundsen 0,5l- 70zł

Tort:
Istnieje możliwość zamówienia tortu bezowo - lodowego w naszej restauracji w cenie 75zł/kg lub
wstawienie swojego tortu (ważne aby dostarczony był paragon zakupu, wiąże się to również z podpisaniem
oświadczenia o przeniesieniu całkowitej odpowiedzialności za spożycie tortu przez zamawiającego) wtedy
obowiązuje dodatkowa opłata 100zł za serwis tortu przez Kelnera.

Informacje dodatkowe:
*Do rezerwacji od 10 osób, zostanie doliczony serwis w wysokości 10 % do rachunku końcowego
*Dzieci w wieku 3-10 lat | 50 % ceny . Dzieci w wieku do 3 lat GRATIS J
*Istnieje możliwość przygotowania spersonalizowanego menu***

Wariant II w cenie 159 zł/ os
Czas trwania imprezy: do 5 godzin
(Zupa, I danie główne, II Danie Główne, 6 przystawek)
Zupy:

1.
2.
3.
4.

Tradycyjny rosół z makaronem
Flaki wołowe
Zupa pomidorowa z makaronem z liściem bazylii
Tajska zupa Tom Yum z kurczakiem

Dzieci:

1.
2.

Tradycyjny rosół z makaronem
Pomidorowa z makaronem

Dania główne:

1.
2.
3.
4.
5.

Pieczona pierś z kurczaka w sosie z zielonego pieprzu z pieczonymi ziemniakami w rozmarynie i
sałatką
Tradycyjny schab pieczony w ciemnym sosie winnym z puree ziemniaczanym i bukietem warzyw
Filet z kurczaka z pomidorami zapieczony serem mozzarella z pesto bazyliowym podany z ryżem
curry i rukolą
Dorsz, puree ziemniaczane, ratatouille warzywne
Warzywa grillowane

Dzieci:

1.
2.

Panierowana pierś z kurczaka z frytkami i mizerią
Nuggetsy z frytkami i ketchupem

Drugie dania:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Barszcz z krokietem lub z uszkami
Tradycyjna zupa gulaszowa podana z pieczywem
Wieprzowina w sosie myśliwskim podana z kluskami śląskimi
Żurek staropolski z kiełbasą ziemniakami i jajkiem
Gulasz wieprzowy w sosie prowansalskim
Pieczony karczek w sosie własnym z kluskami śląskimi i fasolką szparagową
Pieczone udko z kurczaka w tymianku podane z pieczonymi pieczarkami i ziemniakami opiekanymi.
Pieczony karczek z pieczarkami, szynką, serem w sosie kurkowym z kluskami śląskimi
i surówką z marchwi i pora

Przystawki zimne:

1.
2.
3.
4.

Śledziowe roladki w trzech smakach (po cygańsku, z cebulą, ze śmietaną)
Mięsa pieczone według staropolskich receptur podane z ćwikła i chrzanem
Ryba po grecku
Nuggetsy z sosami

5. Sałatka capresse
6. Sałatka z gotowanych warzyw w otulinie z ogórka zielonego
7. Carpaccio z buraków
8. Schab w galarecie z morelami i śliwką
9. Sałatka z brokułów z serem feta i sosem czosnkowym z pestkami słonecznika i kiełkami rzodkiewki
10. Schab pieczony z musem serwowany na rukoli
11. Tymbaliki drobiowe na sałacie z cytryną
12. Tymbaliki wieprzowe na sałacie z cytryną
Napoje zimne(bez limitu):

1.
2.
3.

Woda mineralna gazowana/niegazowana z cytryną i miętą
Soki: pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka
Napoje gazowane: pepsi, 7up, mirinda

Napoje gorące – bufet (bez limitu):

1.
2.

Kawa
Herbata

DODATKI:
Ciasta

1.
2.
3.

Sernik
Szarlotka
Rolada z bitą śmietaną

Patera Owoców
Alkohol:

1.
2.

Wódka Stock Prestige 0,5l- 50zł
Wódka Amundsen 0,5l- 70zł

Tort:
Istnieje możliwość zamówienia tortu bezowo - lodowego w naszej restauracji w cenie 75zł/kg lub
wstawienie swojego tortu (ważne aby dostarczony był paragon zakupu, wiąże się to również z podpisaniem
oświadczenia o przeniesieniu całkowitej odpowiedzialności za spożycie tortu przez zamawiającego) wtedy
obowiązuje dodatkowa opłata 100zł za serwis tortu przez Kelnera.

Informacje dodatkowe:
*Do rezerwacji od 10 osób, zostanie doliczony serwis w wysokości 10 % do rachunku końcowego
*Dzieci w wieku 3-10 lat | 50 % ceny . Dzieci w wieku do 3 lat GRATIS J
*Istnieje możliwość przygotowania spersonalizowanego menu***

Wariant III w cenie 189 zł / os
Czas Trwania imprezy: do 6 godzin
(Zupa, I danie główne, deser, II Danie Główne, 8 przystawek)
Zupy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

Tradycyjny rosół z makaronem
Flaki wołowe
Zupa pomidorowa z makaronem z liściem bazylii
Zupa francuska cebulowa z grzankami
Zupa krem z zielonego groszku z prażonymi płatkami migdałów
Tajska zupa Tom Yum z kurczakiem
Dzieci:
Tradycyjny rosół z makaronem
Pomidorowa z makaronem
Dania główne:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eskalopki z indyka w sosie migdałowo – kurkumowym z kuskusem i warzywami na parze.
Pieczona pierś z kurczaka w sosie z zielonego pieprzu z pieczonymi ziemniakami w rozmarynie i sałatką
Tradycyjny schab pieczony w ciemnym sosie winnym z puree ziemniaczanym i bukietem warzyw
Roladki z indyka ze szpinakiem z ziemniakami gratin i brokułami w sosie porowym
Polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym z puree kalafiorowym, pieczoną marchewką i cukinią.
Schab faszerowany śliwką kalifornijską i wędzonym serem podany z kaszą pęczak i zasmażanymi
buraczkami.
Filet z kurczaka z pomidorami zapieczony serem mozzarella z pesto bazyliowym podany z ryżem curry i
rukolą.
Dorsz, puree ziemniaczane, ratatouille warzywne
Dzieci:

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Panierowana pierś z kurczaka z frytkami i mizerią
Nuggetsy z frytkami i ketchupem
Spaghetti bolonesse
Deser:
Panna cotta z sosem malinowym
Gruszka w winie z lodami czekoladowymi
Puchar lodów z owocami
Drugie dania:

1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.

Barszcz z krokietem lub z uszkami
Tradycyjna zupa gulaszowa podana z pieczywem
Wieprzowina w sosie myśliwskim podana z kluskami śląskimi
Żurek staropolski z kiełbasą ziemniakami i jajkiem
Gulasz wieprzowy w sosie prowansalskim
Pieczony karczek w sosie własnym z kluskami śląskimi i fasolką szparagową
Pieczone udko z kurczaka w tymianku podane z pieczonymi pieczarkami i ziemniakami opiekanymi.

9.

Pieczony karczek z pieczarkami, szynką, serem w sosie kurkowym z kluskami śląskimi
i surówką z marchwi i pora
Przystawki zimne:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Schab pieczony z musem serwowany na rukoli
Śledziowe roladki w trzech smakach (po cygańsku, z cebulą, ze śmietaną)
Tymbaliki drobiowe na sałacie z cytryną
Tymbaliki wieprzowe na sałacie z cytryną
Ryba po grecku
Mięsa pieczone według staropolskich receptur podane z ćwikła i chrzanem
Schab w galarecie z morelami i śliwką
Roladki szpinakowe z łososiem i serem ricotta
Jajka faszerowane (tuńczykiem, pieczarkami, cebulą dymką)
Rolada z boczku ze śliwką
Szparagi z szynką i parmezanem podane na rukoli
Nuggetsy z sosami
Carpaccio z buraków
Sałatka z gotowanych warzyw w otulinie z ogórka zielonego
Filet z kurczaka grillowany z ananasem na mixie sałat z sosem tysiąca wysp
Sałatka grecka z serem feta, pomidorem, ogórkiem i czerwoną cebulą
Sałatka capresse
Sałatka z brokułów z serem feta i sosem czosnkowym z pestkami słonecznika i kiełkami rzodkiewki
Napoje zimne(bez limitu):

1.
2.
3.

Woda mineralna gazowana/niegazowana z cytryną i miętą
Soki: pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka
Napoje gazowane: pepsi, 7up, mirinda
Napoje gorące – bufet (bez limitu):

1.
2.

Kawa
Herbata
Ciasta:

1.
2.
3.

Sernik
Szarlotka
Rolada z bitą śmietaną
Patera Owoców
Alkohol:

1.
2.

Wódka Stock Prestige 0,5l- 50zł
Wódka Amundsen 0,5l- 70zł

Tort:
Istnieje możliwość zamówienia tortu bezowo - lodowego w naszej restauracji w cenie 75zł/kg lub
wstawienie swojego tortu (ważne aby dostarczony był paragon zakupu, wiąże się to również z podpisaniem
oświadczenia o przeniesieniu całkowitej odpowiedzialności za spożycie tortu przez zamawiającego) wtedy
obowiązuje dodatkowa opłata 100zł za serwis tortu przez Kelnera.
Informacje dodatkowe:
*Do rezerwacji od 10 osób, zostanie doliczony serwis w wysokości 10 % do rachunku końcowego
*Dzieci w wieku 3-10 lat | 50 % ceny . Dzieci w wieku do 3 lat GRATIS J
*Istnieje możliwość przygotowania spersonalizowanego menu***

