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MENU 165 ZŁ

MENU 189 ZŁ

UROCZYSTY OBIAD SERWOWANY

UROCZYSTY OBIAD SERWOWANY

Roladki drobiowe z pomidorami suszonymi i marynowanym
patisonem
Rosół staropolski z domowym makaronem i spaghetti warzywnym
Polędwiczka wieprzowa podana w sosie
śmietanowo ziołowym
Młode ziemniaki w maśle klarowanym, modra kapusta
Surówka: coleslaw

Velovent z musem z pieczonej papryki i wędzonego łososia
z kawiorem chrzanowym
Rosół staropolski z makaronem z klopsikami
drobiowo warzywnymi
Wieprzowina z nadzieniem kurkowo szpinakowym podane
z ziemniakami w mundurkach z bukietem warzyw
Zestaw surówek:
sałata lodowa z warzywami, coleslaw

TORT KOMUNIJNY
TORT KOMUNIJNY

(wybierany według katalogu cukierniczego)

(wybierany według katalogu cukierniczego)

ZIMNY BUFET
Półmisek serów
Mix pieczonych rolad
Staropolskie wędliny
Pasztet z musem jerzynowym
Sałatka wiosenna
Sałatka jarzynowa
Sałatka z marynowanym selerem i wędzonym kurczakiem

ZIMNY BUFET

CIASTA

Półmisek rolad staropolskich
Pieczeń z musem chrzanowym
Pasztet z dzika w cieście francuskim
Deska serów z owocami
Płatki marynowanego kurczaka w sosie teryaki
Kompozycja śledzi
Sałatka jarzynowa tradycyjna
Sałatka z marynowanego selera i wędzonego kurczaka
Sałatka ze złocistym kalafiorem

NAPOJE

Dwukolorowa zebra z wiśniami, Sernik krakowski, Tarta
z owocami, Brownie czekoladowe, Ciasto miodowoorzechowe
z karmelem
Kompozycja owoców

Sernik krakowski, Dwukolorowa zebra z wiśniami, Ciasto owocowe,
Brownie czekoladowe
Kompozycja owoców

Kawa, wybór herbat smakowych
Napoje niegazowane w trzech smakach
Woda niegazowana z cytryną

CIASTA

NAPOJE

Kawa, wybór herbat smakowych
Napoje niegazowane w trzech smakach,
Woda niegazowana
z cytryną

DODATKOWE DANIE GORĄCE
Barszcz czerwony z pasztecikiem

MENU DLA DZIECI – 75 ZŁ

Mini pizza
Rosół staropolski z domowym makaronem
Nuggetsy z kurczaka z łódeczkami ziemniaczanymi, podane z tartą marchewką z pomarańczy
1.

DODATKOWE DANIE CIEPŁE

Schab faszerowany serem i szynką, opiekane ziemniaczki, surówka z czerwonej kapusty - 41 zł
2. Kurczak w curry z pędami bambusa, z kluseczkami - 31 zł
3. Żurek Staropolski z jajkiem i ziemniakami – 18 zł
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