
PRZEKĄSKI ZIMNE NA PÓŁMISKACH
Półmisek mięs pieczonych
Schab w galarecie z pieczarkami
Sałatka warzywna z grillowaną piersią kurczaka
Sałatka grecka
Sałatka z serem Lazur, arbuzem, kiwi, rukolą 
i sosem malinowym
Ryba faszerowana
Roladki śledziowe z wędzoną śliwką

Marynowana pierś z kaczki podana z sosem
żurawinowym z ziemniakami opiekanymi oraz
czerwoną kapustą duszoną w winie z jabłkiem 
i rodzynkami

Kawa/ herbata
Woda z cytryną
Soki owocowe 750 ml/ os.
Napoje gazowane but. 250 ml/ 2 but./os.

MENU
CHRZCINY
 140 ZŁ

Ciasta pieczone
Owoce filetowane
Musy i galaretki owocowe

PRZEKĄSKA PORCJOWA
Pasztet z sosem tatarskim

DANIA GORĄCE
Kołduny w bulionie

BUFET DESEROWY ( MIN. 20 OS.)

NAPOJE

Tort okolicznościowy - w cenie
Dzieci do lat 4 - bezpłatnie. Dzieci w wieku 4-12 lat - rabat 30%

Atrakcyjny rabat na alkohol



PRZEKĄSKI ZIMNE NA PÓŁMISKACH
Mięsa pieczone z ćwikłą 
Szczupak faszerowany
Befsztyk tatarski 
Galantyna z kaczki z sosem żurawinowym
Pasztet drobiowy w boczku z sosem tatarskim  
Sałatka z kurczakiem (lodowa, roszponka,
mozzarella, pomidorki koktajlowe, pestki
słonecznika, sos vinaigrette, kiełki słonecznika)
Sałatka grecka

Łosoś w ziołowej skorupce podany z ryżem
w słodkim chili z warzywami na parze z migdałami

Kawa/ herbata
Woda z cytryną
Soki owocowe 750 ml/ os.
Napoje gazowane but. 250 ml/ 3 but./os.

MENU
CHRZCINY
 145 ZŁ

Ciasta pieczone
Owoce filetowane
Musy i galaretki owocowe

PRZEKĄSKA PORCJOWA
Melon w szynce parmeńskiej

DANIA GORĄCE
Krupnik z kurkami

BUFET DESEROWY ( MIN. 20 OS.)

NAPOJE

Tort okolicznościowy - w cenie
Dzieci do lat 4 - bezpłatnie. Dzieci w wieku 4-12 lat- rabat 30%

Atrakcyjny rabat na alkohol



PRZEKĄSKI ZIMNE NA PÓŁMISKACH
Mięsa pieczone z sosem tatarskim
Kaczka w galarecie
Marynowane śledzie z gruszką i żurawiną/ rolada
biszkoptowa ze szpinakiem i łososiem
Pasztet z indyka z oliwkami i pistacjami 
w boczku
Jaja faszerowane łososiem, pieczarkami i szynką
Sałatka grecka
Befsztyk tatarski 
Tortilla z serkiem, awokado i pomidorem/tortilla 
z szynka parmeńską

Polędwiczka wieprzowa ze szpinakiem i grzybami,
ziemniaki opiekane, bukiet sałat z malinowym
balsamico

Kawa/ herbata
Woda z cytryną
Soki owocowe 750 ml/ os.
Napoje gazowane but. 250 ml/ 3 but./os.

MENU
CHRZCINY
 155 ZŁ

Ciasta pieczone
Owoce filetowane
Musy i galaretki owocowe

PRZEKĄSKA PORCJOWA
Bukiet sałat z grillowaną piersią z kurczaka 
i tostami

DANIA GORĄCE
Krem z białych warzyw

BUFET DESEROWY ( MIN. 20 OS.)

NAPOJE

Tort okolicznościowy - w cenie
Dzieci do lat 4 - bezpłatnie. Dzieci w wieku 4-12 lat- rabat 30%

Atrakcyjny rabat na alkohol

DANIA GORĄCE NA PÓŁMISKACH
Kotleciki mielone z pieczarkami, żeberka , szaszłyk
drobiowy, kopytka, buraczki zasmażane


