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*dzieci do lat 3 - bezpłatnie, dzieci do lat 10 - 50% ceny, dzieci powyżej 10 lat - 100% ceny

ZUPA

SŁODKI POCZĘSTUNEK

DANIE GŁÓWNE (2 porcje/os.)

Ziemniaki gotowane
Ziemniaki pieczone
Surówka królewska z kapusty
Buraczki 
Fasolka szparagowa okraszona boczkiem  

     z masełkiem czosnkowym

Kotlet de volaille z masełkiem
Wytrybowane udko faszerowane pieczarkami
otulone boczkiem wędzonym  
Zraz wieprzowy w sosie staropolskim

DODATKI

Sernik staropolski
Szarlotka
Kostka z owocami i galaretką

(czas trwania max do 3:00)
(Należy wybrać jeden zestaw dla wszystkich gości))

ZESTAW 1



ZIMNY BUFET

DANIE GŁÓWNE (2 porcje/os.)

Befsztyk tatarski z cebulką, ogórkiem
konserwowym
Szparagi zawijane w szynce w galarecie
Klopsiki wieprzowe w zalewie octowej
Rolada szpinakowa z łososiem wędzonym 

Morszczuk po japońsku
Sałatka jarzynowa
Sałatka gyros z kurczakiem
Pieczywo
Masło

     i serkiem chrzanowym

ZESTAW 2

ZUPA
Krem z białych warzyw z prażoną cebulką  

     i musem z zielonej pietruszki

Roladka z kurczaka ze szpinakiem
Panierowany kotlet schabowy
Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym

KOLACJA
Zupa zbójnicka z pulpecikami
Pieczona golonka wieprzowa bez kości podana
na kiszonej kapuście zasmażanej
Chrzan tarty
Musztarda

DODATKI

Ziemniaki gotowane
Krokiety ziemniaczane
Surówka królewska z kapusty 
Surówka z marchewki
Kapusta kiszona zasmażana



ZIMNY BUFET

SŁODKI POCZĘSTUNEK

Sernik staropolski
Szarlotka
Kostka z owocami i galaretką

Napoje niegazowane (soki, woda) podawane są bez limitu
przez czas trwania poczęstunku,
Napoje gorące (kawa, herbata) podawane są bez limitu
przez cały czas trwania poczęstunku,
Dekoracja stołu.

Cena każdego zestawu zawiera:

Befsztyk tatarski z cebulką, ogórkiem
konserwowym
Serowa rolada drobiowa z pieczarkami
Galarciki drobiowe
Ryba w zalewie octowej
Morszczuk po grecku
Sałatka ryżowa z kurczakiem
Sałatka grecka z serem feta
Pieczywo
Masło

KOLACJA

Barszcz czerwony z pasztecikiem
Mięsa z grilla (szaszłyk drobiowy przekładany
warzywami, karkówka z grilla)
Sos czosnkowy
Musztarda
Sałatka ryżowa z kurczakiem
Sałatka grecka z serem feta


