
 

 

MENU  WERSJA I – 60 zł / osoba  
ZUPA (1 do wyboru) 

Rosół z makaronem / Krem pomidorowy z bazylią  

DANIE GŁÓWNE 2 porcje mięs na os. (3 do wyboru) 

Tradycyjny schabowy 

Roladka mielona otulona boczkiem 

Karkówka w sosie myśliwskim lub pieczeniowym 

Filet z kurczaka z warzywami zapieczony serem 

Filet ze szpinakiem i mocarellą 

De volaille z masełkiem koperkowym 

Rolada z kurczaka ze szpinakiem 

Udko faszerowane 

Dorsz w panierce  

DODATKI (3 do wyboru) 

Ziemniaki z koperkiem  

Kluski śląskie lub frytki 

Zestaw surówek lub bukiet warzyw gotowanych  

DESER  (1 do wyboru) 
Deser lodowy lub  Szarlotka na ciepło lub  Sernik śmietankowy.  

Kawa, herbata, Cytryna + śmietanka(nielimitowane) 

woda z cytryną i listkiem mięty (nielimitowana)  

 

 

MENU  WERSJA II – 80 zł / osoba  
ZUPA (1 do wyboru) 

Rosół z makaronem / Krem pomidorowy / Barszcz czerwony z uszkami  

DANIE GŁÓWNE 2,5 porcje mięs na os.  (4 do wyboru) 

Tradycyjny schabowy 

Schab z pieczarką i serem 

Roladka mielona otulona boczkiem 

Karkówka w sosie myśliwskim lub pieczeniowym 

Filet z kurczaka z warzywami zapieczony serem 

Filet z kurczaka ze szpinakiem i mocarellą 

De volaille z masełkiem koperkowym 

Udko faszerowane 

Dorsz panierowany  

DODATKI (3 do wyboru) 

Ziemniaki z koperkiem lub opiekane 

Kluski śląskie lub Frytki 

Zestaw surówek lub bukiet warzyw 

CIASTO 150g/os.  

Szarlotka, ciasto z galaretką, sernik, czekoladowe z owocem  

Kawa, herbata, woda z cytryną i listkiem mięty (nielimitowane)  

Cytryna + śmietanka 

ZIMNE PRZEKĄSKI (4 do wyboru) 

Półmisek mięs pieczonych wieprzowych  

Galantyna z kurczaka w otulinie z marchewki i liściem Nori 

Babeczki kruche faszerowane twarożkiem  

Ryba po grecku  

Sałatka Cezar z kurczakiem 

Sałatka Grecka  

Sałatka jarzynowa 

(Pieczywo mieszane, masło)   



 

MENU  WERSJA III – 100 zł / osoba  
 

ZUPA (1 do wyboru) 

Rosół z makaronem / Krem pomidorowy / Krem pieczarkowy / Krem cebulowo-porowy 

 

DANIE GŁÓWNE 3 porcje mięs na os. (5 do wyboru) 

Tradycyjny schabowy 

Schab z pieczarką i serem 

Roladki mielone otulone boczkiem 

Karkówka w sosie myśliwskim lub pieczeniowym 

Rolada z karkówki ze śliwką i kurczakiem 

Filet z kurczaka z warzywami zapieczony serem 

Filet z kurczaka ze szpinakiem i mocarellą 

Kotlet De volaille z masełkiem koperkowym 

Łódeczki drobiowe z warzywami 

Udko faszerowane 

Steki z udek z warzywami z grilla 

Dorsz w panierce 

 

DODATKI (4 do wyboru) 

Ziemniaki z koperkiem lub opiekane 

Kluski śląskie lub frytki 

Zestaw surówek lub bukiet warzyw 

Mix sałat z vinegretem i słonecznikiem 

 

CIASTO 200g/os.  

Szarlotka, sernik, ciasto z galaretką, W-Z , czekoladowe,  

 

OWOCE SEZONOWE 200g/os. 

 

Kawa, herbata, woda z cytryną i listkiem mięty (nielimitowane)  

Sok pomarańczowy i jabłkowy 0,5l/os. 

Cytryna + śmietanka 

 

ZIMNE PRZEKĄSKI (6 do wyboru) 

Półmisek mięs pieczonych wieprzowych  

Galantyna z kurczaka w otulinie z marchewki i liściem Nori   

Babeczki kruche faszerowane twarożkiem, pesto bazylikowym,  

Pasztet z żurawiną 

Duet śledziowy 

Ryba po grecku  

Sałatka Grecka  

Sałatka Gyros  

Sałatka jarzynowa 

(Pieczywo mieszane, masło) 

 

DRUGIE DANIE CIEPŁE (1 do wyboru) 

Flaczki z pieczywem / Żurek z jajkiem / Barszcz czerwony z uszkami lub z pasztecikiem  

 

 

 

 

 



 

MENU  WERSJA IV – 130 zł / osoba  

 
ZUPA (1 do wyboru) 

Rosół z makaronem / Krem pomidorowy / Krem pieczarkowy / Krem cebulowo-porowy   

Krem z białych warzyw z prażonymi migdałami  

 

DANIE GŁÓWNE – 3,5 porcje mięs na os. (6 do wyboru) 

Tradycyjny schabowy 

Zwijaniec schabowy z kapustą i grzybami 

Roladki mielone otulone boczkiem 

Karkówka w sosie myśliwskim lub pieczeniowym 

Rolada z karkówki ze śliwką 

Filet z kurczaka z warzywami zapieczony serem 

Kotlet De volaille z masełkiem koperkowym 

Rolada z kurczaka ze szpinakiem i mocarellą 

Łódeczki drobiowe z warzywami 

Udko z kaczki pieczone w sosie winnym  

Steki z udek z warzywami  

Dorsz w panierce  

Łosoś w ziołach  

DODATKI (5 do wyboru) 

Ziemniaki z koperkiem lub opiekane 

Kluski śląskie lub frytki 

Zestaw surówek lub bukiet warzyw 

Mix sałat z vinegretem i słonecznikiem 

 

CIASTO 250g/os.  
Szarlotka, sernik, ciasto z galaretką, W-Z, czekoladowe, toffi,  

OWOCE SEZONOWE 250g/os. 

Kawa, herbata, woda z cytryną i listkiem mięty (nielimitowane)  

Cytryna + śmietanka 

Sok pomarańczowy i jabłkowy 0,5l/os. 

 

ZIMNE PRZEKĄSKI (7 do wyboru) 

Półmisek mięs pieczonych wieprzowych  

Galantyna z kurczaka w otulinie z marchewki i liściem Nori   

Tatar wołowy z ogórkiem i cebulką  

Pasztet z żurawiną  

Rolada z łososia wędzonego z serkiem  

Babeczki kruche faszerowane twarożkiem, pesto bazylikowym,   

Duet śledziowy 

Ryba po grecku 

Sałatka Grecka  

Sałatka z szynka parmeńska i serem pleśniowym  

Sałatka jarzynowa 

(Pieczywo mieszane, masło) 

 

DRUGIE DANIE CIEPŁE  

Flaczki z pieczywem / Żurek z jajkiem / Barszcz czerwony z uszkami lub z pasztecikiem  (1 do wyboru) 

Golonka pieczona  i Szaszłyki drobiowe  1 por. /osoba -  50/50  

Kapusta zasmażana lub Bigos 


