PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE
CENA JUŻ OD

99 ZŁ /OSOBĘ

Z przyjemnością zadbamy o każdy szczegół Państwa przyjęcia.
Połączenie wyśmienitej i sprawdzonej kuchni
oraz profesjonalnej obsługi sprawi, że każda uroczystość
nabierze wyjątkowego charakteru.
Zaproponujemy odpowiednie menu, dostosowane do potrzeb.
Zatroszczymy się również o elegancką oprawę, pozostawiając
Państwu możliwość cieszenia się spotkaniem w najbliższymi.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
Uprzejmie informujemy, że poniższa oferta jest jedynie
wstępną propozycją, jesteśmy otwarci na wszelkie
uwagi i sugestie.
Tradycją w naszej Restauracji jest poczęstunek z chleba
wiejskiego podanego z tradycyjnym smalcem,
twarożkiem ze szczypiorkiem oraz ogórkiem kiszonym

PROPOZYCJA 1
v Rosół z makaronem na bazie kury zagrodowej
v Rolada wieprzowa podana z ziemniakami gotowanymi oraz

modrą kapustą
v Zimna płyta: deska wędlin wiejskich wraz z serami, pasztetem

w towarzystwie sałatki jarzynowej i greckiej, pajdy chleba i masło
v Napoje: kompot do obiadu 300ml, woda z cytryną bez
ograniczeń, kawa lub herbata
Cena: 99 zł

PROPOZYCJA 2
v Krem ze świeżych pomidorów z domowym pesto i grzankami
v Sakiewka z polędwicy wieprzowej z farszem grzybowo-

porowym podana z zapiekanymi ziemniakami i zestawem
surówek
v Zimna płyta: deska wędlin wiejskich wraz z serami, pasztetem
w towarzystwie sałatki jarzynowej i greckiej, pajdy chleba i masło
v Owoce sezonowe
v Napoje: kompot do obiadu 300ml, woda z cytryną bez
ograniczeń, kawa lub herbata
Cena: 125 zł

PROPOZYCJA 3
v Rosół z makaronem własnej produkcji na bazie kury zagrodowej
v Rolada wołowa podana z kluskami śląskimi modrą kapustą oraz

zestawem surówek
v Zimna płyta: deska wędlin wiejskich wraz z serami, pasztetem

w towarzystwie sałatki jarzynowej i greckiej, pajdy chleba i masło
v Owoce sezonowe
v Napoje: kompot do obiadu 300ml, woda z cytryną bez

ograniczeń, kawa lub herbata
v Deser: domowa szarlotka z gałką lodów waniliowych oraz bitą śmietaną

Cena: 140 zł

PROPOZYCJA 4
v Rosół z makaronem własnej produkcji na bazie kury zagrodowej
v Podanie obiadu w formie dań do wyboru:

Dania ciepłe serwujemy na paterach z czterema dodatkami
do wyboru:
– ziemniaki gotowane,
– ziemniaki zasmażane,
– kluski śląskie,
– frytki,
– kasza gryczana ze skwarkami
– kapusta zasmażana
– modra kapusta
– zestaw surówek (trzy rodzaje)
v Dania mięsne do wyboru 2 szt./osobę
– rolada z indyka z suszonymi pomidorami i szpinakiem
– urdko z kaczki na czerwonym winie
– rolada wołowa w sosie,
– schab w panierce,
– rolada z kurczaka ze szpinakiem i serem feta
– karczek pieczony
v Zimna płyta: deska wędlin wiejskich wraz z serami, pasztetem
w towarzystwie sałatki jarzynowej i greckiej, pajdy chleba i masło
v Owoce sezonowe
v Napoje: Kompot do obiadu 300ml, woda z cytryną bez
ograniczeń, kawa lub herbata
v Deser: Aksamitny sernik z musem malinowym
Cena: 159 zł

DODATKOWO:
v Propozycja deserów

– Sernik ze skórką pomarańczową
15 zł
– Brownie
15 zł
– Puchar lodowy 3 gałki z dodatkami
16 zł
– Szarlotka z lodami
15 zł
– Podanie trzech rodzajów ciast
20 zł
– Pakiet napojów bez limitu soki owocowe dwa rodzaje,
napój gazowany do wyboru (coca-cola, fanta, sprite 0,5l) 15 zł/os.
Zimna płyta (wariant podstawowy)
35 zł/os.
Deska wędlin wiejskich wraz z serami, pasztetem w towarzystwie
sałatki jarzynowej, sałatki greckiej, pajdy chleba, masło
Zimna płyta (wariant rozszerzony)
45 zł/os.
Deska wędlin wiejskich wraz z serami, domowy pasztet, patera
pieczonych mięs, sałatka jarzynowa, sałatka grecka, śledzie po
zalipiańsku, wiejski chleb, masło, warzywa dekoracyjne
Zimna płyta (wariant bankietowy)
65 zł/os.
Deska wyrobów i wędlin wiejskich, sery dojrzewające z winogronami
oraz orzechami, domowy pasztet, patera pieczonych mięs, sałatka
jarzynowa, sałatka grecka, śledzie po zalipiańsku, tymbaliki
drobiowe, roladki szpinakowe z wędzonym łososiem, śliwka
zapiekana w boczku, wiejski chleb, masło, warzywa dekoracyjne

DODATKOWO:
Bufet finger- food (własny zestaw przekąsek)
4,50 zł/szt.
przykładowe propozycje:
– koreczki sałatką caprese (kuleczki mozzarelli, pomidorki cherry,
oliwki, bazylia)
– koreczki śledziowe (pumpernikiel, śledź, ogórek kiszony)
– rolada z wędzonego łososia z serem fromage i kaparami
– rolada z cukinii z serem fromage
– tortilla z kurczakiem
– tortilla z łososiem wędzonym
– śliwka pieczona w plastrach boczku
– melon w szynce dojrzewającej
– bankietowe kanapeczki

W przypadku jakichkolwiek pytań, służymy wszelką pomocą
i pozostajemy do dyspozycji.
Wystarczy do nas zadzwonić lub napisać.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

