
  

 

 

Pasztet strasburski podany na musie malinowym
Łosoś marynowany w limonce i miodzie z kaparami na miksie kolorowych 

Terrina z sandacza faszerowana paluszkiem krabowym na rukoli z sosem krewetkowym

Rosół na wołowinie z domowym makaronem 
Krem 

(4 do wyboru: na osobę 
Kotlet De Volaille z masłem i 

Piec
Szaszłyk z szynki wieprzowej na ryżu czerwonym

Szynka pieczona w sosie
Faszerowana rolada z udźca indyka szpinakiem i suszonymi pomidorami

Pikantne zraziki wieprzowe z papryką w sosie wegetariańskim na białym ryżu
Marynowane udko z kurczaka pieczone w tymianku

Filet z okonia 
Dorsz panierowany z patelni na grillowanych warzywach z masłem ziołowym

Pieczony filet z łososia na sosie cytrynowo
Sola z masłem, cytryną i natką pietruszki

Ziemniaki gotowane 

Królewska mieszanka  warzyw z masłem

(kapusta pekińska z kukurydzą, seler
kapusta 

Sałatka z grillowanym indykiem, brokułami, selerem naciowym i orzechami

 

 

MENU  
Cena: 230 zł/os. 

 

Przystawka na start  
(1 do wyboru 80g/os.) 

 
Pasztet strasburski podany na musie malinowym 

Łosoś marynowany w limonce i miodzie z kaparami na miksie kolorowych 
Terrina z sandacza faszerowana paluszkiem krabowym na rukoli z sosem krewetkowym

 

Zupa  
(1 do wyboru 250 ml/os.) 

 
Rosół na wołowinie z domowym makaronem  
Krem brokułowy z płatkami migdałowymi 

Zupa grzybowa z łazankami 
Krem z selera z groszkiem ptysiowym 

 

Danie Główne 
(4 do wyboru: na osobę 1,5 porcji mięsa i 1 porcja ryby 120 g/porcja.) 

Kotlet De Volaille z masłem i aromatyczną pietruszką 
Pieczony schab ze śliwką w sosie śliwkowym 

Szaszłyk z szynki wieprzowej na ryżu czerwonym 
Szynka pieczona w sosie własnym (pieczeń) z kopytkami 

Faszerowana rolada z udźca indyka szpinakiem i suszonymi pomidorami
Pikantne zraziki wieprzowe z papryką w sosie wegetariańskim na białym ryżu

Marynowane udko z kurczaka pieczone w tymianku 
 

Ryby 
(1 do wyboru) 

Filet z okonia nilowego na sosie szparagowym 
Dorsz panierowany z patelni na grillowanych warzywach z masłem ziołowym

Pieczony filet z łososia na sosie cytrynowo-kaparowym 
Sola z masłem, cytryną i natką pietruszki 

 

Dodatki 
(100 g/os.) 

 
Ziemniaki gotowane - kuleczki z koperkiem (młode sezonowo) 

Ziemniaki pieczone cząstki w ziołach 
Szpinak zasmażany 

Królewska mieszanka  warzyw z masłem 
Zestaw surówek - 3 do wyboru  

, seler z rodzynkami, marchew z ananasem, buraczki, 
kapusta biała, kapusta kiszona z granatem) 

 

Zimny Bufet 
(60 g/os.) 

 
Sałatka z grillowanym indykiem, brokułami, selerem naciowym i orzechami

Sałatka grecka na liściu 

Łosoś marynowany w limonce i miodzie z kaparami na miksie kolorowych sałat 
Terrina z sandacza faszerowana paluszkiem krabowym na rukoli z sosem krewetkowym 

/porcja.) 

Faszerowana rolada z udźca indyka szpinakiem i suszonymi pomidorami 
Pikantne zraziki wieprzowe z papryką w sosie wegetariańskim na białym ryżu 

Dorsz panierowany z patelni na grillowanych warzywach z masłem ziołowym 

 

czki, kapusta czerwona, 

Sałatka z grillowanym indykiem, brokułami, selerem naciowym i orzechami 



  

 

Rosbef ze szparagami i czerwonym pieprzem 
Jajko z kawiorem na sałatce jarzynowej 

Carpaccio wołowe na rukoli z parmezanem i oliwkami 
Staropolska galareta wieprzowa z golonki 

Indyk z owocami w maladze 
Wachlarz serów i wędlin 

Zestaw kolorowych warzyw konserwowych 
Fantazja śledziowa w trzech smakach 

Półmisek mięs pieczonych (4 do wyboru) 
(boczek faszerowany, rolada z boczku wmajeranku, schab z morelą, marynowany schab ze śliwką w 

cynamonie i miodzie, karkówka w rozmarynie, schab po sztygarsku, karkówka faszerowana warzywami) 
 

Słodki Bufet i napoje 
 

Tiramisu 
Galaretka z owocami 

Patery wykwintnych ciast - 10 rodzajów 
Owoce - 8 rodzajów 

Kawa, herbata bez ograniczeń 
Duży wybór pieczywa 

 

Przed północą 
(1 do wyboru) ok. 22:00 

 
Golonka pieczona w piwie pszenicznym z warzywami podana na kapuście kiszonej 

Eskalopki z indyka na grzance zapiekane z pomidorami i wędzonym serem 
Zraz wołowy podany na roladce z zielonej fasolki szparagowej w boczku wędzonym 

 

Po północy 
(1 do wyboru 250 ml/os.) ok. 1:00 

 
Potrawka z dzika na ostro z borowikami, ogórkiem i boczkiem 

Boeuf Strogonow podany z gorącą bagietką z pieca 
Flaczki z boczniakami 

 

Nad ranem 
(250 ml/os.) 

Barszcz czerwony z pasztecikiem 
 

 

 

 

 


