
 

 

 
 

 
 

ZUPA (1 do wyboru) 
Tradycyjny rosół z makaronem, warzywami i natką pietruszki 

Krem borowikowy z groszkiem ptysiowym 
Krem brokułowy z grzankami 

Krem pomidorowy z łezką śmietany, świeżą bazylią i groszkiem ptysiowym 
 

DANIE GŁÓWNE (2 do wyboru w cenie) 
Polędwiczki wieprzowe w sosie borowikowym 

Roladka schabowa z ogórkiem i boczkiem 
Koperta schabowa faszerowana grzybami i mozzarellą 
Roladka drobiowa nadziewana serem, szynką i papryką 

Polędwiczki z indyka na delikatnym sosie kurkowo-śmietanowym 
Grillowana pierś z kurczaka w sosie serowo- szpinakowym 

Tradycyjny Kotlet Schabowy 
Kotlet „Góralski” z pieczarkami i oscypkiem 
Schab pieczony w sosie z zielonego pieprzu 

Polędwiczki drobiowe duszone w sosie pomidorowo-bazyliowym 
Zawijaniec drobiowy z suszonymi pomidorami i mozzarellą podany z sosem paprykowym 

Sakiewka schabowa nadziewana pieczarkami i cebulką na delikatnym sosie śmietanowo-grzybowym 
Bitka drobiowa z ananasem zapieczona serem żółtym 

Kotlet de volaille 
 

DODATKI OBIADOWE (2 do wyboru) 
Ziemniaki z koperkiem, 
Rozetki ziemniaczane, 

Ziemniaki puree z dodatkiem zielonego groszku, 
Ziemniaczki prażone w ziołach, 

Frytki, 
Ryż 

 

SURÓWKI (2 do wyboru)  

 
 

DESER (1 do wyboru) 
Tiramisu 

Tiramisu truskawkowe 
Szarlotka na ciepło z bitą śmietaną 
Panna cotta z musem malinowym 

Brownie podane z lodem waniliowym 
Sernik Wiedeński z czekoladą deserową 

Klasyczny sernik z bakaliami i brzoskwinią 
Pucharek lodowy 

Biała kapusta z koperkiem   Kapusta zasmażana na ciepło w kociołku 
Colesław    Czerwona kapusta z jabłkiem 
Marchewka z brzoskwiniami  Marchewka z chrzanem 
Mizeria     Seler z rodzynkami, orzechami i śmietaną 
Buraczki     Pomidory z ogórkiem i cebulką czerwoną   
Mix sałat z sosem vinegrette   Sałatka wiosenna 
Buraczki z chrzanem   Warzywa gotowane z masełkiem 
Kapusta pekińska z marchewką   Buraczki na ciepło w kociołku 



 

 

 
 
 
 

BUFET CIEPŁY – bez ograniczeń 
Kawa, Herbata 

Soki owocowe, woda niegazowana 
 

BUFET ZIMNYCH PRZEKĄSEK 
Kompozycja wędlin i mięs pieczonych 

Deska serów pleśniowych i gatunkowych 
Tymbaliki drobiowe 
Jajka faszerowane 

Świeże warzywa i pikle 
Pieczywo mieszane 

 
SAŁATKI (2 do wyboru) 

Tradycyjna jarzynowa 
Królewska z selerem konserwowym i szynką 

Z kurczakiem i ananasem 
Grecka z serem feta i oliwkami 

Z tuńczykiem 
Brokułowa z czosnkiem 

Meksykańska 
Gyros 

 
Cena zestawu 120zł. w tym wynajem sali na 4h 

Oferta dla grupy min. 20osób. 
 
 

II Ciepłe Danie 
Bueuf Strogonow- 20,00zł./os. 

Papryka faszerowana mięsem i ryżem podana w delikatnym  
sosie pomidorowo-śmietanowym- 20,00zł./os. 

Bogracz z kładzionymi kluseczkami- 20,00zł./os. 
Paszteciki Francuskie z mięsem lub kapustą i grzybami, barszcz czerwony- 22,00zł./os. 
Schab pieczony w sosie z zielonego pieprzu, rozetki ziemniaczane, surówka -30,00zł/os. 

Udziec pieczony, sos tzatziki, ziemniaczki prażone,  
bukiet warzyw gotowanych z masełkiem- 30,00zł/os. 

Schab sauté w sosie myśliwskim z papryką i ogórkiem, talarki ziemniaczane- 30,00zł/os. 
Łosoś z grilla ze szpinakiem, ryż, surówka wiosenna- 42zł. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Dodatkowo: 
Napoje gazowane 0,2l.- 5zł./szt 

Tort- 100zł./kg. min. 2,0 kg 
Ciasta, ciasteczka- 15zł./os 

Owoce-7zł./os 
 

Candy Bar- 20zł./os 
- cupcake 

- cake pops 
- tiramisu 

-panna cotta z maliną 
- tiramisu truskawkowe 

- beziki 
- słodkości w słoiczkach 

- marshmellow w słoiczkach 
-dekoracja balonowa 

Różowy dla dziewczynki, niebieski dla chłopczyka 


