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Tradycyjny rosół z kluseczkami kładzionymi,

kawałkami kurczak i marchewką

lub

                  Krem z białych warzyw podawany                                  

z płatkami migdałów lub ziarnami

ekspandowanej ciecierzycy

lub

Zupa krem z buraka z białym serem 

lub

     Krem marchewkowo-paprykowo-pomidorowy          

z kawałkami kandyzowanego imbiru

ZUPY
Polędwiczki wieprzowe otulone plastrem boczku,

podane z ziemniakami z wody z koperkiem

lub

 Karczek w sosie własnym, podany 

z opiekanymi ziemniakami

 lub

 Filet z indyka w sosie z nutą pomarańczy, 

podany z ziemniakami z koperkiem

lub

 Filet z piersi z kurczaka zapiekany 

z serem mozzarella,

podany z opiekanymi ziemniakami

DANIA GŁÓWNE

danie dla dzieci do lat 3

Nuggetsy z kurczaka, podane z frytkami 

i surówką z marchewki z jabłkiem

Mix sałat z sosem winegret

lub

 Surówka Colesław

lub

 Buraki glazurowane z prażonym sezamem

lub

 Buraki tarte z chrzanem

lub

 Surówka z kapusty kiszonej

lub

 Surówka z selera

lub

 Surówka z marchewki

SURÓWKI ZIMNY BUFET
Patera pieczonych mięs

 Patera staropolskich wędlin

 Patera serów

 Wybór marynowanych pikli: 

papryka, ogórki, pieczarki

 Pomidory z mozzarellą

 Wybór pieczywa i sosów

Sałatka grecka 

Sałatka z porów, kukurydzą 

i marynowanymi pieczarkami

 Tortille na zimno

 Śledzie ze śmietaną i cebulą

PAKIET NAPOI
Kawa z ekspresu

Herbaty smakowe

Trzy rodzaje soków

Napoje gazowane

Woda z cytryną i miętą w dzbankach
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II CIEPŁE DANIE
Bouef strogonow z pieczywem

lub

 Ragout drobiowe z grzybami leśnymi i warzywami

lub

 Barszcz czerwony z krokietem

lub

 Kluski szpinakowe gnocchi w sosie serowym z rukolą

Ciasto czekoladowe z sosem malinowym

lub

 Sernik na zimno

lub

 Jabłecznik

lub

 Ciasto Zielona Herbata 

lub

 Lody w pucharku

DESER

W zależności od ilości osób, imprezy organizujemy na restauracji lub na osobnych salach.

 

Stół nakryty białym obrusem i świecami, 

kącik zabaw dla dzieci oraz darmowy parking.

 

Mogą Państwo dostarczyć tort we własnym zakresie, konieczne jednak jest dostarczenie 

nam kopii paragonu zakupu tortu.

 

Alkohol rozliczamy za każdą rozpoczęta butelkę wina lub wódki w cenie 62 zł, 

płatne bezpośrednio po zakończeniu imprezy.

Czas pobytu w restauracji nieograniczony.

 

Oferta na rok 2023.

W przypadku drastycznego wzrostu inflacji oferta może ulec zmianie.

ZAPEWNIAMY


