Imprezy okolicznościowe wyłączając: komunie, konsolacje i osiemnastki dla młodzieży
CENA ZA 1 OSOBĘ DOROSŁĄ
DZIECKO 4-12 LAT - 50% CENY
DZIECKO DO 4 LAT (jeśli je) - 50 zł

115 ZŁ

135 ZŁ

rekomendowane dla obiadów
po uroczystościach

159 ZŁ

179 ZŁ

rekomendowane dla chrzcin,
urodzin, imienin, imprez rocznicowych

250 ZŁ

350 ZŁ

rabat powyżej 70osób

rekomendowane
dla przyjęć weselnych

Możliwe godziny realizacji imprezy (przedział czasowy)

12.00 – 20.00

12.00 – 20.00

12.00 – 24.00

12.00 – 2.00

12.00 – 4.00

12.00 – 6.00

Czas trwania imprezy

do 3 godzin

do 3 godzin

do 6 godzin

do 7 godzin

do 10 godzin

do 12 godzin

NIELIMITOWANE NAPOJE/BUFET – KAWA, HERBATA, WODA, SOKI JABŁKO I POMARAŃCZ, PEPSI, 7UP, MIRINDA – w cenie wszystkich ofert !!!
WELCOME DRINK

WELCOME DRINK

STARTER

STARTER

STARTER

ZUPA

ZUPA

ZUPA

ZUPA

ZUPA

ZUPA

DANIE GŁÓWNE

DANIE GŁÓWNE

DANIE GŁÓWNE

DANIE GŁÓWNE

DANIE GŁÓWNE

DANIE GŁÓWNE

KOLEJNA ZUPA

DANIE GŁÓWNE

DANIE GŁÓWNE

DANIE GŁÓWNE

KOLEJNA ZUPA

DANIE GŁÓWNE

DESER

Ilość zup i przystawek

KOLEJNA ZUPA
DESER
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Ptyś z kozim serem i truskawką



+12zł

+12zł

+12zł

+12zł



Sakiewka z halibutem i sosem tatarskim



+12zł

+12zł

+12zł

+12zł



Carpaccio z buraka z melonem i pomarańczą



+12zł

+12zł

+12zł

+12zł



Rosół na wielu mięsach z makaronem













Flaki z majerankiem













Krem z pieczonej papryki i pomidorów z serową grzanką













Zupa mariacka z cielęciny ze szparagami i grzanką



+10zł









Krem rakowy z ptysiem



+10zł









Barszcz czerwony z farszynką













Żurek z jajkiem i kiełbasą













Strogonow z kwaśną śmietaną i kluskami kładzionymi













115 ZŁ

135 ZŁ

159 ZŁ

179 ZŁ

250 ZŁ

350 ZŁ

Kotlet schabowy z kruszonką krakersową lub sznycel z kurczaka z konfiturą
z pomidorów













Roladki z kurczaka z boczkiem i suszonymi pomidorami, sosem ziołowym
i ziemniakami z pesto (sezonowo) bukietem sałat lub surówkami













Polędwiczka wieprzowa a’la Wellington w ciemnym sosie, gratin, groszekiem
i bukietem sałat



+10zł









Stek wieprzowy siekany, z pieczarkami i cebulką, ziemniakami sezonowymi
i zestawem surówek













Pieczone polędwiczki wieprzowe serwowane z grzybowym musem, z kluskami
śląskimi i sałatką z buraka



+10zł









Nóżka z kaczki, confitowana z ziołami w ciemnym sosie, serwowana z puree
z batata, ziemniakami sezonowymi lub pampuchem

+12zł

+12zł

+12zł

+12zł





Pieczeń cielęca w sosie smardzowym, serwowana z kluseczkami kładzionymi
i marchewką glazurowaną

+12zł

+12zł

+12zł

+12zł

















ILOŚĆ PRZYSTAWEK

CENA ZA 1 OSOBĘ DOROSŁĄ
DZIECKO 4-12 LAT - 50% CENY
DZIECKO DO 4 LAT - 50 zł

Okoń mazurski na warzywnym gnieździe, serwowany z kuskusem perłowym lub
ziemniakami sezonowymi

DANIA WEGETARIAŃSKIE: Krem z pieczonej papryki i pomidorów z grzanką serową i tapenadą, wachlarz z bakłażana z pomidorami i mozzarellą, zapiekany batat z warzywami, panierowany ser halloumi
z frytkami i miksem sałat z winegretem, placki z cukinii z kwaśną śmietaną i sałatami.

DANIA DLA DZIECI: Rosołek na wielu mięsach, sznycelek z kurczaka z frytkami lub ziemniaczkami i marchewką, paluszki z kurczaka z frytkami lub ziemniaczkami z marchewką, Pizza Margherita
lub z szynką.

DODATKI DO DAŃ MOŻLIWE DO WYBORU: Ziemniaki sezonowe: puree, młode ziemniaki z koprem, ziemniaczki z pesto, ziemniaki opiekane, gratin kluski kładzione, kluski śląskie, kuskus perłowy,
pampuch, zestaw surówek, bukiet sałat, pieczone warzywa, warzywa z pary, marchewka glazurowana z imbirem, buraczki.

PRZYSTAWKI DO WYBORU:
Sałatka z grillowanym kurczakiem i sezonowymi warzywami
Sałatka nicejska z tuńczykiem, jajkiem i kaparami
Carpaccio z buraka z melonem i pomarańczą
Sałatka z wołowiną, nachosami i sosem cheddarowym

DESERY
Beza z musem truskawkowym
Puchar lodowy
Tort z belgijskiej czekolady
15zł / porcja

Półmisek mięs pieczonych z marynatami, z żurawiną i chrzanem
Wrap rollsy z szynką i warzywami

ALKOHOLE
Wyborowa
Bocian 		
Stumbras
Finlandia
Wina od 		
Piwo		
Whisky		

40zł / 0,5 l
45zł / 0,5 l
45zł / 0,5 l
55zł / 0,5 l
39zł / 0,7 l
w cenach restauracji
od 100zł / 0,5l

Jajka z pastą truflową i kawiorem
TRADYCYJNE CIASTA

Tartaletki z łososiem

DODATKI

Sakiewki z halibutem i sosem tatarskim
Półmisek antipasti
Pasztet w cieście francuskim

Monoporcje ciast tradycyjnych:
Sernik, szarlotka, makówka, ciasto z galaretką

Rolada szpinakowo-łososiowa

5zł / porcja

Łosoś w galarecie z fenkułem i warzywami

Polecamy naszą beze w formię tortu, ok. 10-12zł / osoba,
serwis w cenie

Tatar z majonezem lubczykowym
Śledź w dwóch odsłonach w sosie śmietanowym oraz cebulą
i marynowanymi kurkami

Nuggetsy z sosem czosnkowym
Istnieje możliwość zamówienia przystawek i dań premium, np.
krewetki, homary, płonące indyki, prosiaki itp. kalkulowane
indywidualnie

(ok. 5kg) 150zł
150zł / szt. (ok. 10 osób)
kalkulowany indywidualnie

USŁUGI DODATKOWE:

Batat z kozim serem i żurawiną
Okoń mazurski smażony, w zalewie

Półmisek owoców 		
Deska serów		
Słół wiejskich wędlin

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI PRZEZ NAS WYSTROJU
(ŚCIANEK, KWIATÓW), A TAKŻE SŁODKIEGO STOŁU.
ZAPYTAJ O OFERTĘ W RESTAURACJI.

Serwis alkoholu Gościa 15zł / 0,5l alkohol mocny, wina,
szampan 0,7l / 15zł
Serwis tortu Gościa 4zł / osoba
Serwis ciast Gościa 4zł / osoba
Serwis wiejskich wędlin 6zł / osoba

Wniesienie wyrobów własnych – ciast, tortów, wiejskich wędlin tylko od podmiotów objętych nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, za okazaniem dowodu zakupu.
Przedłużenie czasu trwania imprezy kalkulowane indywidualnie w zależności od ilości gości.

