
 
 
 
 
 
 
 
 

 KARTA MENU PRZYJĘCIA / IMPREZY 
 
 

***Do każdej opcji menu możemy zamówić poczęstunek 
 

POCZĘSTUNEK I 
 

Patera Standard dla około 5-9 osób – 100 zł  
 Patera Premium dla około 10 – 15 osób – 150 zł 

 
Filetowane świeże owoce podawane na piętrowej paterze 

 
POCZĘSTUNEK II 

 
Cena poniżej 5 osób – 40 zł / osoba  

Powyżej 5 osób – 35 zł / osoba  
Powyżej 10 osób – 30 zł / osoba 

 
Patera owoców sezonowych  

Patera ciast domowych i ciasteczka 
Woda z cytrynką 

 
UCZTA BARBÓRKI 

 
DESKA dla 10 osób  

Cena 250 zł 
 

Golonka pieczona w glazurze miodowo –musztardowej 
Żebereko glazurowane w sosie bbq 

Karkówka pieczona 
Grilowane plastry boczku z cebulą 

Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym 
Grilowana pierś z kurczaka z dipem tzatziki 

Pałki kurczaka pieczone z chili 
Pierogi smażone z mięsem  

Pierogi ruskie z okrasą 
Dodatki: 

Kapusta zasmażana 
Mix surówek 

Kopytka 
Ziemniaki smażone z cebulką 

 
 

W WARIANCIE ROZSZERZONYM UCZTA BARBÓRKI 
Cena 350 zł / dla 10 osób 

 
Dodatkowo: 

Kaczka pieczona z żurawiną, Buraczki miodowe, kluski śląskie 
Policzki wołowe wolno gotowane, kasza gryczana, ogórek kiszony z beczki 



 

 
 

MENU STANDARD I 
 

6 Przystawek 
Cena  40zł / osoba 

 
 

1. Mini bruschetty 
 

2. Babeczki koktajlowe zapiekane z serem camembert i bekonem 
 

 
3. Tortilla z kurczakiem i salsą pomidorową  

 
 

4. Tortilla z wędzonym łososiem i rukolą 
 

 
5. Mini szaszłyki z mozzarelląi  pomidorków koktajlowych  

 
 

6. Schab po warszawski 
 
 

7. Indyk w maladze 
 
 

8. Jaja faszerowane 
 

 
9. Roladki z grillowanej cukinii z kozim serem i suszonymi pomidorami  

 
 

10. Roladki szpinakowe z łososiem 
 
 

11. Tartinki kanapeczki 
 
 

12.  Sałatka a la cezar z grillowanym kurczakiem i parmezanem 
 

 
Woda z cytryną 



 
 
 

MENU STANDARD II 
 

 7 Przystawek  
Cena 50 zł / osoba 

 
 

1. Mini bruschetty 

2. Babeczki koktajlowe zapiekane z serem camembert i bekonem 

3. Tortilla z kurczakiem i salsą pomidorową  

4. Tortilla z wędzonym łososiem i rukolą 

5. Mini szaszłyki z mozzarellą i pomidorków koktajlowych  

6.  Jaja faszerowane 

7. Schab po warszawsku 

8. Indyk w maladze 

9. Roladki z grillowanej cukinii z kozim serem i suszonymi pomidorami 

10.  Roladki szpinakowe z łososiem 

11. Tartinki kanapeczki 

12. Sałatka Grecka z oliwkami i fetą 

13. Sałatka Chicken z grzankami z sosem musztardowo-miodowym 

14. Sałatka a la cezar z grillowanym kurczakiem i parmezanem 

15. Sałatka Chicken z grzankami z sosem musztardowo-miodowym 

Woda z cytryną 



 
 

MENU PREMIUM I 
 

9 przystawek  
 lub  

8 Przystawek i Zupa/Krem  
Cena 60 zł /osoba 

 
Dania ciepłe w podgrzewaczach 

               Powyżej 18 osób – Możliwość obsługi za pośrednictwem Noelle wydanie obiadu 
 

1. Deska serów 

2. Babeczki koktajlowe zapiekane z serem camembert i bekonem 

3. Tortilla z kurczakiem i salsą pomidorową 

4. Tortilla z wędzonym łososiem i rukolą 

5. Mini szaszłyki z mozzarellą i pomidorków koktajlowych 

6. Jaja faszerowane 

7. Schab po warszawsku 

8. Indyk w maladze 

9. Tortilla z grilowanym łososiem i rukolą 

10.  Mini bruschetty 

11. Roladki z grillowanej cukinii z kozim serem i suszonymi pomidorami 

12. Roladki szpinakowe z łososiem 

13. Sałatka Farmerska 

14. Sałatka Grecka z oliwkami i fetą 

15. Tartinki – kanapeczki 

16. Sałatka a la cezar z grillowanym kurczakiem i parmezanem 

17. Sałatka Chicken z grzankami z sosem musztardowo-miodowym 

 

Zupa/Krem 

1. Krem z cukinii na białym winie z grzankami ziołowymi 

2. Krem z pomidorów i kopru włoskiego serwowana z grzankami i fetą 

3. Pikantna zupa meksykańska z wieprzowiną 

4. Żur staropolski na zakwasie z jajkiem i kiełbasą pieczywo  

 

Woda z cytryną 



 
 

            MENU PREMIUM II 
6 przystawek  
Danie gorące  
60 zł / osoba 

 
Dania ciepłe w podgrzewaczach 

         Powyżej 18 osób – Możliwość obsługi za pośrednictwem Noelle wydanie obiadu 
 

Przystawki zimne 
1. Babeczki koktajlowe zapiekane z serem camembert i bekonem 

 
2. Tortilla z kurczakiem i salsą pomidorową  

 
3. Tortilla z wędzonym łososiem i rukolą 

 
4. Mini szaszłyki z mozzarelli i pomidorków koktajlowych  

 
5. Jaja faszerowane 

 
6. Schab po warszawsku 

 
7. Indyk w maladze 

 
8. Roladki z grillowanej cukinii z kozim serem i suszonymi pomidorami  

 
9. Roladki szpinakowe z łososiem 

 
10. Sałatka a la cezar z grillowanym kurczakiem i parmezanem 

 
11. Sałatka Chicken z grzankami z sosem musztardowo-miodowym 

 
12. Sałatka Farmerska 

 
13. Sałatka Grecka z oliwkami i fetą 

 
14. Indyk na szpadkach z czarnym sezamem i ananasem 

 
15. Tartinki kanapeczki 

 
Danie gorące 

Kotlet devolay z masełkiem ziołowym lub serem  
Grillowana pierś kurczak z tzatziki 

Panierowany filet z piersi kurczaka zapiekany z mozarellą  
Pierś z kurczaka nadziewana szpinakiem i suszonymi pomidorami 

 
Dodatki do dania głównego 

Ziemniaki opiekane / Kopytka/ Ryż jaśminowy z kolendrą/ Pęczetto z burakami i mascarpone 
Bukiet zielonych sałat z sosem winegret / Bukiet surówek  

 
Woda z cytryną 



 
 

MENU DELUXE I 
5 przystawek  
Zupa / Krem  
Danie gorące 

Owoce filetowane  
70 zł / osoba 

 
                                                Dania ciepłe w podgrzewaczach 
   Powyżej 18 osób – Możliwość obsługi za pośrednictwem Noelle wydanie obiadu 

 
Przystawki zimne 

 
1. Babeczki koktajlowe zapiekane z serem camembert i bekonem 

2. Tortilla z kurczakiem i salsą pomidorową 
3. Tortilla z wędzonym łososiem i rukolą 

4. Mini szaszłyki z mozzarelli i pomidorków koktajlowych 
5. Jaja faszerowane 

6. Roladki z grillowanej cukinii z kozim serem i suszonymi pomidorami 
7. Roladki szpinakowe z łososiem 

8. Sałatka a la cezar z grillowanym kurczakiem i parmezanem 
9. Sałatka Chicken z grzankami z sosem musztardowo-miodowym 

10. Sałatka farmerska lub Sałatka grecka z oliwkami i fetą 
 

*Owoce sezonowe filetowane podawane na paterze 
 

Zupa / Krem 
Krem z cukinii na białym winie z grzankami ziołowymi 

Krem z pomidorów i kopru włoskiego serwowana z grzankami i fetą 
 Pikantna zupa meksykańska z wieprzowiną 

Żur staropolski na zakwasie z jajkiem i kiełbasą pieczywo 
 

Dania gorące 
Kotlet devolay z masełkiem ziołowym lub serem  

Grillowana pierś kurczak z tzatziki 
Panierowany filet z piersi kurczaka zapiekany z mozarellą 

 Pierś z kurczaka nadziewana szpinakiem i suszonymi pomidorami 
 

Dodatki do dania głównego 
Ziemniaki opiekane / Kopytka/ Ryż jaśminowy z kolendrą/ Pęczetto z burakami i mascarpone 

Bukiet zielonych sałat z sosem winegret / Bukiet surówek  
 

Woda z cytryną 



 
 

            MENU DELUXE II 
 

            6 Przystawek  
              Zupa/krem  

              Danie gorące 
    Owoce filetowane 

     Wybór ciast  
      80 zł / osoba 

 
                                                             Dania ciepłe w podgrzewaczach 
                Powyżej 18 osób – Możliwość obsługi  za pośrednictwem Noelle wydanie obiadu 
 

 
Przystawki zimne 

 
1. Babeczki koktajlowe zapiekane z serem camembert i bekonem 

 
2. Tortilla z kurczakiem i salsą pomidorową  

 
3. Tortilla z wędzonym łososiem i rukolą 

 
4. Mini szaszłyki z mozzarelli i pomidorków koktajlowych  

 
5. Jaja faszerowane 

 
6. Roladki z grillowanej cukinii z kozim serem i suszonymi pomidorami 

 
7. Roladki szpinakowe z łososiem 

 
8. Sałatka a la cezar z grillowanym kurczakiem i parmezanem 

 
9. Sałatka Chicken z grzankami z sosem musztardowo-miodowym 

 
10. Sałatka Farmerska  

 
11. Sałatka Grecka z oliwkami i fetą 

 
12. Indyk na szpadkach z czarnym sezamem i ananasem 

 
13. Tartinki 

 
*Owoce sezonowe filetowane podawane na paterze 

 
*Wybór ciast 

 
 
 



Zupa / Krem 
Krem z cukinii na białym winie z grzankami ziołowymi 

Krem z pomidorów i kopru włoskiego serwowana z grzankami i fetą 
Pikantna zupa meksykańska z wieprzowiną 

Żur staropolski na zakwasie z jajkiem i kiełbasą pieczywo 
 

Danie gorące 
Eskalopki drobiowe w sosie kurkowym 

Kieszeń schabowa z pieczarkami  
Plastry szynki w sosie rozmarynowym 

 
Dodatki do dania głównego 

 
Ziemniaki opiekane / Kopytka/ Ryż jaśminowy z kolendrą/ Pęczetto z burakami i mascarpone 

Bukiet zielonych sałat z sosem winegret / Bukiet surówek/Bukiet warzyw blanszowanych 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MENU WEGAŃSKIE/WEGETARIAŃSKIE 
 

9 Przystawek  
lub 

 7 Przystawek i Krem / Zupa 
 60 zł / osoba 

 
 

1.  Carpaccio z pieczonego buraka 

2. Sałatka z toffu z kaszą jaglaną, cukinią i ogórkiem 

3. Sałatka bulgur z humusem 

4. Pieczone skrzydełka z kalafiora 

5. Cukinia faszerowana kaszą kuskus z warzywami i sosem balsamicznym 

6. Humus serwowany z pitą 

7. Wegański tatar 

8. Bruschetty z pomidorami 

9. Szaszłyki z tofu 

10. Krem z cukinii na białym winie z grzankami ziołowymi 

11.  Krem z pomidorów i kopru włoskiego serwowana z grzankami i fetą 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SUSHI ASAMI 
 

ZESTAW II – 109 zł 
38 sztuk (dla 3-4 osób) 

 
6 sztuk California maki krewetki w tempurze 

6 sztuk Futomaki dorada w tempurze 

6 sztuk Futomaki łosoś pieczony 

6 sztuk California maki wegetariańskie 

8 sztuk Hosomaki melon 

6 sztuk ciasteczek z tatarem z łososia w tempurze z sosem cobe 

 
ZESTAW II – 138 zł 

38 sztuk ( dla 3-4 osób) 
 

6 sztuk Futomaki tuńczyk “medium rare” z pikantnym sambalem i rukolą 

6 sztuk California maki gold paluszki krabowe owinięte opalanym łososiem 

6 sztuk Tamago maki węgorz pieczony 

6 sztuk California maki krewetki w tempurze, tatar z łososie na szczycie 

8 sztuk Hosomaki tamago 

6 sztuk ciasteczek z tatarem z łososia w tempurze z sosem cobe 

 
ZESTAW III – 188 zł 

64 sztuki (dla 4-6 osób) 
 

6 sztuk California maki gold pieczony węgorz owinięte mango 

6 sztuk California maki gold paluszki krabowe optoczone w kawiorze 

6 sztuk California maki krewetki w tempurze 

6 sztuk Futomaki tatar z łososia 

6 sztuk Futomaki dorada w tempurze 

6 sztuk Futomaki w tempurze wegetariańskie 

8 sztuk Hosomaki mango 
8 sztuk Hosomaki tykwa marynowana 

12 sztuk ciasteczek z tatarem z łososia w tempurze z sosem cobe 
 

 



 

PIZZA PRESTO PIZZERIA TRATTORIA 

1. Margherita - sos pomidorowy, ser  

mała 24,50 zł / duża 28,50 zł 

2. Vesuvio - sos, ser, szynka 

mała - 26,50 zł / duża - 32,00 zł 

3. Capricciosa – sos, ser, szynka, pieczarki  

mała - 29,50 zł / duża - 35,00 zł 

4. Havaii – sos, ser, szynka, ananas  

 mała - 30,50 zł / duża - 36,00 zł 

5. Spinaci – sos, ser, szpinak, ser pleśniowy, czosnek 

mała - 30,50 zł / duża - 36,50 zł 

6. Tuna – sos, ser, tuńczyk, czarne i zielone oliwki, czerwona cebula, kapary 

mała - 32,50  zł / duża - 37,50 zł 

7. Neapolitana – sos, ser, salami, oliwki, pomidory 

mała – 31,00 zł / duża - 36,50 zł 

8. Teriyaki – mozzarella, kurczak teriyaki, mango, boczek, szczypiorek 

mała – 35,50 zł / duża - 42,00 zł 

9. Picante – sos, mozarella, mascarpone, ser pleśniowy, pikantne salami, grana padano 

mała – 39,50 zł / duża - 45,50 zł 

10. Salsiccia – sos, mozarella, pieczarki, szpinak, dojrzewająca kiełbasa, grana 

padana, oliwa truflowa 

mała – 37, 50 zł / duża - 43,50 zł 

11. Napoli – sos śmietanowy, mozarella, kozi ser, suszone pomidory, orzechy 

włoskie, szpinak 

mała – 36,00 zł / duża - 42,50 zł 

12. Nuova – sos, ser, ostre salami, suszone pomidory, pomidorki koktajlowe, rukola 

mała – 36,00 zł / duża - 42,50 zł 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
MENU BANKIETOWE NOELLE 

90 zł od osoby 
50 zł dziecko 

                                                Menu dostępne  powyżej 18 osób – obsługa  za pośrednictwem Noelle 

                   

Do wyboru 5 Przystawek zimnych 

1. Kompozycja wędlin, szynka, boczek rolowany, schab z suszonymi owocami , karkówka   

2. Aromatyczne kąski kurczaka w sezamie z sosem czosnkowym  

3. Kaczka podana na bukiecie owoców, konfitura żurawinowa z gruszkami  

4. Schab po warszawsku Tymbaliki drobiowe 

5. Łosoś wędzony podany na plackach z cukinii z cytrynowym twarożkiem  

6. Rolada szpinakowa z wędzonym łososiem  

7. Indyk w maladze 

8. Sałatka jarzynowa tradycyjna podana w wędzonej szynce  

9. Wytrawne babeczki zapiekane z serem camembert i bekonem 

10. Mix warzyw z ogrodu, kurczak grillowany, pomidorami, serem pekorino, dresing miodowo musztardowy  

11. Sałatka tropikalna, wędzony indyk, ananas, kukurydza, sos jogurtowy  

12. Bukiet sałat, kurczak grillowany,  pomidory koktajlowe, ser pekorino, dresing miodowo musztardowy 

14. Ryba faszerowana paluszkami krabowymi 

15. Roladki z grillowanej cukinii nadziewane kozim serem i suszonymi pomidorami 

Pieczywo  

 
Zupa 
 
Rosół z perliczki i antrykotu z makaronem   
lub 
Krem z pomidorów i pieczonej papryki serwowany z grzankami 

Danie główne 
 
Eskalopki drobiowe w sosie kurkowym, kopytka, bukiet zielonych sałat 
lub 
Kotlet schabowy z kością , młoda kapusta, młode ziemniaki z koprem, mizeria  
 
Dla dzieci 
Rosół z makaronem, panierowane fileciki z kurczaka, frytki lub talarki ziemniaczane, mizeria / 50 zł 
 
Deser 
Wybór ciast i owoców filetowanych lub Lody z bitą śmietaną i owocami  
 

Napoje zimne 
sok pomarańczowy, sok jabłkowy, woda, coca–cola 
Napoje gorące 
kawa, herbata 



  
  
  
  
  
  
  
  

 
MENU BANKIETOWE Noelle 

120 zł od osoba 
50 zł dziecko 

                                             Menu dostępne  powyżej 18 osób – Obsługa  za pośrednictwem Noelle 

 

Do wyboru 6 przystawek zimnych 

1. Kompozycja wędlin, szynka, boczek rolowany, schab z suszonymi owocami , karkówka   

2. Aromatyczne kąski kurczaka w sezamie z sosem czosnkowym  

3. Kaczka podana na bukiecie owoców, konfitura żurawinowa z gruszkami  

4. Schab po warszawsku Tymbaliki drobiowe 

5. Łosoś wędzony podany na plackach z cukinii z cytrynowym twarożkiem  

6. Rolada szpinakowa z wędzonym łososiem  

7. Indyk w maladze 

8. Sałatka jarzynowa tradycyjna podana w wędzonej szynce  

9. Wytrawne babeczki zapiekane z serem camembert i bekonem 

10. Mix warzyw z ogrodu, kurczak grillowany, pomidorami, serem pekorino, dresing miodowo musztardowy  

11. Sałatka tropikalna, wędzony indyk, ananas, kukurydza, sos jogurtowy  

12. Bukiet sałat, kurczak grillowany,  pomidory koktajlowe, ser pekorino, dresing miodowo musztardowy 

14. Ryba faszerowana paluszkami krabowymi 

15. Roladki z grillowanej cukinii nadziewane kozim serem i suszonymi pomidorami 

Pieczywo  
 
Zupa 
Rosół z perliczki i antrykotu z makaronem / Flaczki staropolskie 
Lub 
Krem z pomidorów i pieczonej papryki serwowany z grzankami 
 
Danie gorące 
Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym, kopytka, bukiet warzyw blanszowanych z masłem ziołowym 
lub  
Konfitowana noga z kaczki w sosie borówkowym, ziemniaki opiekane, buraczki zasmażane z gruszką 
 
Dzieci 
Rosół z makaronem  
Panierowane fileciki z kurczaka, frytki lub talarki ziemniaczane, mizeria  
 

Deser 
Wybór ciast i owoców filetowanych lub Lody z bitą śmietaną i owocami  
 

Napoje zimne 
sok pomarańczowy, sok jabłkowy, woda, coca–cola 
Napoje gorące 
kawa, herbata 



  
  
  
  
  
  

 

MENU BANKIETOWE Noelle 
                                                               145 zł od osoba 
                                                               50 zł dziecko 
                                 Menu dostępne  powyżej 18 osób – obsługa  za pośrednictwem Noelle 

 
 
Do wyboru 8 przystawek zimnych 
1. Kompozycja wędlin, szynka, boczek rolowany, schab z suszonymi owocami , karkówka   

2. Aromatyczne kąski kurczaka w sezamie z sosem czosnkowym  

3. Kaczka podana na bukiecie owoców, konfitura żurawinowa z gruszkami  

4. Schab po warszawsku Tymbaliki drobiowe 

5. Łosoś wędzony podany na plackach z cukinii z cytrynowym twarożkiem  

6. Rolada szpinakowa z wędzonym łososiem  

7. Indyk w maladze 

8. Sałatka jarzynowa tradycyjna podana w wędzonej szynce  

9. Wytrawne babeczki zapiekane z serem camembert i bekonem 

10. Mix warzyw z ogrodu, kurczak grillowany, pomidorami, serem pekorino, dresing miodowo musztardowy  

11. Sałatka tropikalna, wędzony indyk, ananas, kukurydza, sos jogurtowy  

12. Bukiet sałat, kurczak grillowany,  pomidory koktajlowe, ser pekorino, dresing miodowo musztardowy 

14. Ryba faszerowana paluszkami krabowymi 

15. Roladki z grillowanej cukinii nadziewane kozim serem i suszonymi pomidorami 

16. Tatar z polędwicy wołowej z dodatkami  

Pieczywo  
 
Zupa 
Rosół z perliczki i antrykotu z makaronem / Flaczki staropolskie 
lub 
Krem z pomidorów i pieczonej papryki serwowany z grzankami / Aksamitna zupa borowikowa z łazankami 
 
Danie gorące I  
Policzki wołowe długo gotowane w sosie rozmarynowym, kluski śląskie, bukiet zielonych sałat z sosem miodowo-
musztardowym 
lub  
Konfitowana noga z kaczki w sosie borówkowym, ziemniaki pieczone z ziołami, buraczki karmelizowane  
 
Menu dziecięce:  
Rosół z makaronem  
Panierowane fileciki z kurczaka, talarki ziemniaczane, mizeria  
 
Dnie gorące II  
Polędwiczki zapiekane z cukinią i pomidorem, kopytka, bukiet warzyw blanszowanych z masłem ziołowym 
lub 
Łosoś  z sosem winno koperkowym , ryż jaśminowy z warzywami, brokuły z wody 
 
Deser: 
Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną 
Wybór ciast 
 
Napoje zimne 
sok pomarańczowy, sok jabłkowy, woda, coca–cola 
Napoje gorące 
kawa, herbata



 


