
  

 

 

Tortilla faszerowana szyjkami rakowymi na cykorii z musem mango
Cukinia faszerowana ricottą na sałacie rzymskiej z 

Melon z szynką parmeńską na sosie brzoskwiniowo 
Sałatka nicejska z tuńczykiem, czerwoną cebulą i przepiórczym jajkiem

Rosół domowy z makaronem, warzywami i wołowiną
Krem 
Francuska zupa cebulowa z parmezanem
Krem z 

(4 do wyboru: na osobę 
Pieczona rolada indycza z dziczyzną i suszonymi prawdziwkami

Tradycyjny kotlet schabowy panierowany z duszonymi pieczarkami i ziemniakiem pieczonym z dipem 

Faszerowana porem pierś kurczaka zapiekana z mozzarellą
Eskalopki z polędwiczki wieprzowej podane na grillowanej cukinii z sosem pieprzowym 

Udko kurczaka faszerowane c
Stek wieprzowy z cebulką na grillowanym bakłażanie
Pieczeń z karkówki w sosie myśliwskim z kopytkami

Kargulena z pieca na karczochach z oliwkami i pomidorkami koktajlowymi
Filet z miruny 

Ziemniaki gotowane 

Brokuł z masłem i palonymi migdałami
Kapusta 

(kapusta pekińska z kukurydzą, seler
kapusta biała

 

 

MENU  
Cena: 250 zł/os. 

 

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

 
Tortilla faszerowana szyjkami rakowymi na cykorii z musem mango

Cukinia faszerowana ricottą na sałacie rzymskiej z suszonym pomidorkiem
Melon z szynką parmeńską na sosie brzoskwiniowo - koperkowym

Sałatka nicejska z tuńczykiem, czerwoną cebulą i przepiórczym jajkiem
 

Zupa  
(1 do wyboru 250 ml/os.) 

 
domowy z makaronem, warzywami i wołowiną 
Krem borowikowy z groszkiem ptysiowym 
Francuska zupa cebulowa z parmezanem 
Krem z dyni z prażonymi pestkami dyni 

 

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

Pieczona rolada indycza z dziczyzną i suszonymi prawdziwkami
schabowy panierowany z duszonymi pieczarkami i ziemniakiem pieczonym z dipem 

czosnkowym 
Faszerowana porem pierś kurczaka zapiekana z mozzarellą 

Eskalopki z polędwiczki wieprzowej podane na grillowanej cukinii z sosem pieprzowym 
Udko kurczaka faszerowane cielęciną i grzybami leśnymi duszonymi w brandy

Stek wieprzowy z cebulką na grillowanym bakłażanie 
Pieczeń z karkówki w sosie myśliwskim z kopytkami 

 
Ryby 

(1 do wyboru) 
Pieczony halibut na salsie paprykowej 

Filet z łososia z pieca na szpinaku 
pieca na karczochach z oliwkami i pomidorkami koktajlowymi
Filet z miruny na grillowanej cukinii z cytryną 

 

Dodatki 
(100 g/os.) 

 
Ziemniaki gotowane - kuleczki z koperkiem (młode sezonowo) 

Szyszki ziemniaczane 
Brokuł z masłem i palonymi migdałami 

Kapusta młoda (sezonowo) lub kiszona zasmażana 
Zestaw surówek - 3 do wyboru  

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

 
 
 
 

Tortilla faszerowana szyjkami rakowymi na cykorii z musem mango 
suszonym pomidorkiem 

koperkowym 
Sałatka nicejska z tuńczykiem, czerwoną cebulą i przepiórczym jajkiem 

/porcja.) 
Pieczona rolada indycza z dziczyzną i suszonymi prawdziwkami 
schabowy panierowany z duszonymi pieczarkami i ziemniakiem pieczonym z dipem 

Eskalopki z polędwiczki wieprzowej podane na grillowanej cukinii z sosem pieprzowym  
ielęciną i grzybami leśnymi duszonymi w brandy 

pieca na karczochach z oliwkami i pomidorkami koktajlowymi 

 

czki, kapusta czerwona, 



  

 

 

Zimny Bufet 
(60 g/os.) 

 
Carpaccio z piersi kurczaka na sałacie ze świeżych owoców  

(z bananami i orzechami marynowanymi w winiaku) 
Tatar z łososia, awokado z czerwoną cebulką na puree z pieczonego buraka i oliwą truflową 

Carpaccio z selera na rukoli z rozmarynem, pestkami dyni i pomidorkami koktajlowymi 
Koktajl z krewetek na cykorii z sosem brandy 

Ryba w sosie słodko-kwaśnym z papryką i ananasem 
Terrina drobiowa z wędzoną piersią gęsi w czarnuszce 

Naleśnik faszerowany kolorową sałatą, łososiem wędzonym i staropolskim chrzanem 
Fantazja śledziowa w trzech smakach 

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

Sałatka grecka 
Sałatka z grillowanym indykiem, brokułami, selerem naciowym i orzechami 

Wachlarz serów i wędlin 
Zestaw kolorowych warzyw konserwowych 

Półmisek mięs pieczonych (4 do wyboru) z sosami na zimno 
(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 
 

Créme brúlée 
Panna Cotta z musem malinowym 

Patery wykwintnych ciast - 12 rodzajów 
Owoce filetowane i całe - 8 rodzajów 

Kawa, herbata bez ograniczeń 
Duży wybór pieczywa 

 

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

 
Stek z halibuta na groszku cukrowym z kurkami, ziemniaki pieczone z dipem czosnkowym 

Polędwiczka wieprzowa owinięta w boczku wędzonym podana z ziemniakami pieczonymi w mundurku i 
dipem czosnkowym 

Zrazy z jelenia w sosie, buraczki duszone w miodzie i maśle z kluskami polskimi 
 

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

 
Ragout z grzybów leśnych podane w chlebie 

Bogracz 
Gulaszowa zupa rybna z łososiem i papryką 

 

Nad ranem 
(250 ml/os.) 

Barszcz czerwony z pasztecikiem 
 

 

 

 


