
  

 

 

Terrina drobiowa podana na rukoli z sosem borowikowym
Rostbef pieczony w rozmarynie  podany na roszponce z sosem 

Rosół na wołowinie z domowym makaronem 
Krem pomidorowy z nutą bazylii i ziołowymi grzankami

Krem z zielonych warzyw z prażonymi płatkami migdałów

(3 do wyboru: na osobę 1,5 porcji mięsa i 1 porcja 
Tradycyjny kotlet schabowy panierowany z ziemniakiem pieczonym i dipem czosnkowym

Sznycel mielony z cebulką i pieczarkami

Faszerowana rolada z udźca indyka z pomidorami suszonymi podana na sosie 
Filet z dorsza zapiekany w pieczarkach i śmietanie

Pieczony pstrąg z masłem, koperkiem i cytryną

Ziemniaki gotowane 
Kluski śląskie (w przypadku wyboru "Pieczeni w sosie własnym")

Kapusta kiszona zasmażana lub młoda 
Fasolka szparagowa zielona z cebulką i pomidorami

(kapusta pekińska z kukurydzą, seler
kapusta biała

Sałatka caprese na miksie sałat z kremem balsamicznym
Sałatka brokułowa z grillowanym kurczakiem

Jajko z kawiorem na sałatce jarzynowej
Pieczona pierś kaczki na szpinaku z filetami z pomarańczy i 

Tatar wołowy z marynowanymi warzywami
Zestaw kolorowych warzyw konserwowych

Półmisek mięs pieczonych (3 do wyboru)

 

 

MENU  
Cena: 210 zł/os. 

 

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

 
Terrina drobiowa podana na rukoli z sosem borowikowym 

Rostbef pieczony w rozmarynie  podany na roszponce z sosem chrzanowym
 

Zupa  
(1 do wyboru 250 ml/os.) 

 
Rosół na wołowinie z domowym makaronem  

Krem pomidorowy z nutą bazylii i ziołowymi grzankami 
Krem z zielonych warzyw z prażonymi płatkami migdałów 

 

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

Tradycyjny kotlet schabowy panierowany z ziemniakiem pieczonym i dipem czosnkowym
Sznycel mielony z cebulką i pieczarkami 

Pieczeń wieprzowa w sosie własnym 
Faszerowana rolada z udźca indyka z pomidorami suszonymi podana na sosie 

Filet z dorsza zapiekany w pieczarkach i śmietanie 
Pieczony pstrąg z masłem, koperkiem i cytryną 

 

Dodatki 
(100 g/os.) 

 
Ziemniaki gotowane - kuleczki z koperkiem (młode sezonowo) 

Kluski śląskie (w przypadku wyboru "Pieczeni w sosie własnym")
Kapusta kiszona zasmażana lub młoda - sezonowo 
Fasolka szparagowa zielona z cebulką i pomidorami 

Zestaw surówek - 3 do wyboru  
, seler z rodzynkami, marchew z ananasem, buraczki, 

kapusta biała, kapusta kiszona z granatem) 
 

Zimny Bufet 
(60 g/os.) 

 
Sałatka grecka 

Sałatka caprese na miksie sałat z kremem balsamicznym 
Sałatka brokułowa z grillowanym kurczakiem 

Jajko z kawiorem na sałatce jarzynowej 
Pieczona pierś kaczki na szpinaku z filetami z pomarańczy i vinegrette o smaku wędzonej śliwki

Wachlarz serów i wędlin 
Tatar wołowy z marynowanymi warzywami 
Zestaw kolorowych warzyw konserwowych 

Tymbalik drobiowy 
Ryba po grecku 
Trio śledziowe 

Półmisek mięs pieczonych (3 do wyboru) 

chrzanowym 

/porcja.) 
Tradycyjny kotlet schabowy panierowany z ziemniakiem pieczonym i dipem czosnkowym 

Faszerowana rolada z udźca indyka z pomidorami suszonymi podana na sosie szpinakowym 

 
Kluski śląskie (w przypadku wyboru "Pieczeni w sosie własnym") 

czki, kapusta czerwona, 

vinegrette o smaku wędzonej śliwki 



  

 

(boczek faszerowany, rolada z boczku i majeranku, schab z morelą, schab ze śliwką, karkówka w 
rozmarynie, schab po sztygarsku, karkówka faszerowana warzywami) 

 

Słodki Bufet i napoje 
 

Panna Cotta 
Krem sułtański 

Patery wykwintnych ciast - 8 rodzajów 
Owoce - 6 rodzajów 

Kawa, herbata bez ograniczeń 
Duży wybór pieczywa 

 

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

 
Żeberka BBQ z ziemniakiem pieczonym w mundurku 

Płonący szaszłyk wieprzowy i filet drobiowy na grzance z owocami po meksykańsku 
 

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

 
Zupa gulaszowa 

Bigos myśliwski z pieczoną kiełbasą 
 

Nad ranem 
(250 ml/os.) 

Barszcz czerwony z pasztecikiem 
 
 

 

 

 


