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Wybierz wariant menu, propozycje menu poniżej oferty 
 
 

1. Menu Starter I 
5 przystawek - 40 zł / osoba 
 

2. Menu Starter II 
6 przystawek - 50 zł / osoba 
 

3. Menu Starter III 
7 przystawek  - 60 zł / osoba 
 

4. Menu Premium I 
9 przystawek lub 8 przystawek i zupa - 70 zł / osoba 
 

5. Menu Premium II 
6 przystawek, danie gorące + 2 dodatki,  woda - 70 zł / osoba 
  

6. Menu Deluxe I 
5 przystawek, zupa, danie gorące + 2 dodatki,  patera owoców,  kawa, herbata, woda - 80 
zł / osoba 
 

7. Menu Deluxe II 
6 przystawek, zupa, danie gorące + 2 dodatki,  
patera świeżych owoców, wybór ciast, kawa, herbata, woda -  90 zł / osoba 
 

 

 

 



       MENU 

 
PRZYSTAWKI ZIMNE 

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. Mini tarta z kurczakiem i papryką 
7. Schab po warszawski 
8. Indyk w maladze 
9. Szynka ze szparagami w galarecie 
10. Galaretka z dorsza z jajem przepiórczym i wędzonym łososiem 
11. Tatar z łososia serwowany z zielonym pieprzem 
12. Jaja faszerowane 
13. Tymbaliki z kurczakiem 
14. Tymbaliki z łososiem 
15. Tymbaliki z warzywami 
16. Roladki z grillowanej cukinii z kozim serem i suszonymi pomidorami 
17. Carpaccio z buraka podawane z rukolą i orzechami nerkowca 
18. Carpaccio z łososia z pesto bazyliowym 
19. Ogórek z pikantną wołowiną 
20. Placki z cukinii z wędzonym pstrągiem i pianką chrzanową 
21. Aromatyczne kąski kurczaka w sezamie z sosem czosnkowym 
22. Roladki szpinakowe z łososiem 
23. Tartinki kanapeczki 
24. Kaczka podana na bukiecie owoców, konfitura żurawinowa z gruszkami  

 
PRZYSTAWKI  
SAŁATKI 

1. Jarzynowa tradycyjna   
2. Sałatka orientalna z kurczakiem i kolendrą 
3. Grecka (mix sałat, ogórek, pomidor, papryka, oliwki, ser feta, sos winegret)  
4. Chłopska (ziemniaki, boczek wędzony, natka pietruszki, jajko, majonez) 
5. Nicejska (mix sałat, ogórek, papryka, pomidor, oliwki, tuńczyk, ziołowy sos winegret)   
6. Barbórka (mix sałat, pomidor, ogórek, papryka, kurczak grillowany w ziołach, sos 

miodowo-musztardowy)   
7. Pomidory z mozzarellą (pomidory, ser mozarella, bazylia, sos bazyliowo-balsamiczny)   
8. Caprese (rukola, kulki sera mozarella, pomidorki koktajlowe, oliwa z oliwek, ocet 

balsamiczny)   
9. Brokułowa (brokuły, jajko gotowane, kukurydza, ser feta, pestki słonecznika)  
10. Szefa (mix sałat, szynka, ser żółty, pomidorki koktajlowe, cebula czerwona)  
11. Skandynawska z wędzonym łososiem (mieszanka zielonych sałat, mięta, jajko, 

pomidorki koktajlowe, dresing cytrynowy, wędzony łosoś   
12. Dworska z piersią kaczki (mix zielonych sałat, pomarańcza, truskawka, borówka 

amerykańska)   
13. Cezar z kurczakiem i parmezanem 
14.  Węgierska z wołowiną, pikalmi i sosem pomidorowym 
15.  Arabska z kurczakiem 



 
ZUPY 
1. Rosół z perliczki i antrykotu z makaronem  
2. Rosół królewski z kołdunami  
3.  Krem z cukinii z prażonymi migdałami  
4.  Żurek staropolski na zakwasie z jajkiem i kiełbasą 
5.  Krem z pomidorów z czosnkiem i bazylią  
6.  Barszcz czerwony z pasztecikami  
7.  Krem z brokuł z groszkiem ptysiowym 
8.  Zupa krem z borowików z grzankami  
9.  Pikantna zupa meksykańska z wieprzowiną 
10.   Zupa krem z boczniaków serwowana z groszkiem ptysiowym  
11.   Zupa cebulowa z grzankami serowymi  

 
DANIA GŁÓWNE 

1. Medaliony z kurczaka w sosie śmietanowo-czosnkowym  
2.  Panierowany filet z piersi kurczaka  
3. Panierowany filet z piersi kurczaka zapiekany z mozarellą  
4. Eskalopki drobiowe w sosie kurkowym  
5. Kotlet schabowy 
6. Karkówka w sosie śliwkowym  
7. Karkówka w sosie korniszonowym  
8. Polędwiczki wieprzowe w kremowym sosie borowikowym  
9. Kotlet Devolay  
10.  Devolay z nadzieniem pieczarkowym  
11. Devolay z nadzieniem serowym 
12. Kieszeń schabowa nadziewana pieczarkami  
13. Polędwiczki wieprzowe z mozarellą i grillowaną cukinią  
14. Sznycelki ze schabu zapiekane z warzywami pod kołderką serową  
15.  Pierś kurczaka nadziewana serem feta i szpinakiem w sosie ze świeżych pomidorów  
16. Faszerowane bioderko kurczaka rolowane w boczku 
17. Plastry szynki pieczonej w sosie rozmarynowym 
18. Polędwiczki szpikowana wątróbka i jabłkami  
19. Karkówka szpikowana czosnkiem, sos własny 
20. Kurczak na chrupko  
21. Zrazy wołowe z ogórkiem, wędzonka i musztardą  
22.  Schab z kością faszerowany grzybami, ciemny sos pieczeniowy  

 
DODATKI: 

1. Ziemniaki z wody  / Ziemniaki opiekane / Talarki ziemniaczane  
2. Duet ryżowy  / Ryż z warzywami  
3. Kluski śląskie / Kopytka  
4. Talarki ziemniaczane  
5. Kapusta zasmażana  / Buraczki  
6. Warzywa grillowane  / Warzywa blanszowane z masłem ziołowym  
7. Czerwona kapusta na słodko / Marchewka z groszkiem  
8. Cukinia pieczona z czosnkiem i pomidorami / Marchewka z imbirem glazurowana w 

miodzie  
9. Mix zielonych sałat z sosem winegret  
10. Bukiet surówek (koperkowa, mizeria, z czerwonej kapusty, kolorowa, marchewka por, 

coleslaw, selerowa) 
 


