
  

 

 

 

BUFET   
WEGETARIAŃSKI 
Cena bufetu: 1 300 zł 

 
Tartinki na razowym pieczywie z 
tatarem z suszonych pomidorów 
 
Figi z serem gorgonzola na liściach 
rukoli z dressingiem z oliwy, soku z 
cytryny i miodu 
 
Sałatka caprese z cienko 
pokrojonych pieczonych plastrów 
buraka z oscypkiem, dressingiem z 
natki pietruszki, octem 
balsamicznym i orzeszkami pinii 
 
Półmisek grillowanych warzyw i 
owoców: pomidory, cukinie, 
bakłażan, papryka, pieczarki, 
ananasy, cebula czerwona) 
 
Pasztet z soczewicy/ciecierzycy ze 
świeżymi ziołami 
 
Roladki z grillowanego bakłażana z 
suszonymi pomidorami, serem feta i 
rukolą 
 
Pieczarki faszerowane soczewicą, 
pietruszką i cebulą 
 
Cukinia zapiekana z mozzarellą 
 
Sałatka z ciecierzycy, makaronem, 
szpinakiem i suszonymi pomidorami 
 
Zupy (1 do wyboru): 
Wegetariański rosół z makaronem 
ryżowym, podsmażonym tofu, 
imbirem i sosem sojowym 
Krem z kolorowych warzyw 
Krem z pomidorów i pora z 
dodatkiem gin'u 
Zupa cebulowa z parmezanem z 
grzankami ziołowymi 
Krem z leśnych grzybów z groszkiem 
ptysiwym 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dania na gorąco (2 do wyboru): 
 
Gołąbki wegetariańskie 
Bigos wegański, wegetariański 
Krokiety z kapustą i grzybami 
Pierogi ze szpinakiem i fetą 
Pierogi ruskie 
Pierogi z kaszą gryczaną, serem 
lazur i miętą 
Placuszki ziemniaczane z sosem 
borowikowym 
Wegetariański Strogonof z 
boczniaków 
Pęczotto (kasza pęczak 
przygotowana na białym winie i 
bulionie, suszone grzyby, pieprz, 
parmezan, natka pietruszki 
Cannelloni  ze szpinakiem i fetą 
Lasagne z bakłażanem, cukinią i 
pomidorami 
 
 
 

BUFET  
WIEJSKI 
Cena bufetu: 1 600 zł 

 
Swojskie wyroby: 
salceson, pasztet z żurawiną, 
boczek pieczony, szynka 
 
Staropolskie kiełbasy (3 rodzaje) 
 
Kaszanka 
 
Galaretka z nóżek i golonki 
 
Smalec 
 
Ogórki kiszone 
Kapusta kiszona 
Warzywa marynowane 
Chrzan 
Ćwikła 
 
Chleb wiejski 
 

 
 
 

 
 
BUFET 
ŚRÓDZIEMNOMORSKI
Cena bufetu: 1 900 zł

 
Szynka parmeńska z soczystym 
melonem
 
Papryczki pepperoni faszerowane 
serem feta 
 
Sałatka z makaronem i krewetkami
 
Filet z dorsza w 
papryce i ananasie
 
Filet z łososia w marynacie 
limetkowo
kaparami i cytryną
 
Tortilla faszerowana warzywami, 
paluszkami krabowymi i awokado
 
Ryby wędzone na lustrze: łosoś na 
gorąco, halibut, nototenia, filet z 
łososia na zi
 
Łosoś w galarecie
 
Śledź pod pierzynką

 

 

BUFET  
ŚRÓDZIEMNOMORSKI 
Cena bufetu: 1 900 zł 

Szynka parmeńska z soczystym 
melonem 

Papryczki pepperoni faszerowane 
serem feta  

Sałatka z makaronem i krewetkami 

Filet z dorsza w warzywach, 
papryce i ananasie 

Filet z łososia w marynacie 
limetkowo-miodowej na rukoliz 
kaparami i cytryną 

Tortilla faszerowana warzywami, 
paluszkami krabowymi i awokado 

Ryby wędzone na lustrze: łosoś na 
gorąco, halibut, nototenia, filet z 
łososia na zimno, pstrąg 

Łosoś w galarecie 

Śledź pod pierzynką 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


