
 
 

MENU PRZEKĄSKI 
 

Ceny ustalone przy minimum 7 osobach 
 
 

Zestaw I- 60 zł/os 

 
Deska polskich przystawek ze smalcem, ogórkiem kiszonym oraz z chrzanem 

Befsztyk tatarski z polędwicy wołowej podany z przepiórczym jajkiem i dodatkami 
Koreczki z kabanosem, serem i pomidorkami koktajlowymi 
Tradycyjna sałatka jarzynowa z porem i świeżą pietruszką 

Pieczywo, masło 
 
 

Zestaw II- 80 zł/os 

 
Deska polskich przystawek ze smalcem, ogórkiem kiszonym oraz z chrzanem 

Śledź bałtycki w oleju 
Vol-au-venty z pastą jajeczną i szczypiorkiem  

Pieczywo, masło 
Na ciepło: 

Gulasz drobiowy w bulionówce dla każdego 
Misy pierogów różnych 

Szaszłyki z kurczakiem i warzywami 
Woda z cytryną w dzbankach 300 ml/os 

 
 

Zestaw III- 100 zł/os 

 
Deska polskich przystawek ze smalcem, ogórkiem kiszonym oraz z chrzanem 

Befsztyk tatarski z polędwicy wołowej podany z przepiórczym jajkiem i dodatkami 
Caprese z bazylią, pomidorem i oliwą extra virgi 

Śledź bałtycki z cebulką 
 Pieczywo, masło  

Na ciepło: 
Krokiety z kapustą i grzybami 

Gołąbki z sosem pomidorowym 



Cukinie faszerowane salsą warzywną delikatnie oprószone parmezanem 
Panierowane kotlety z kurczaka 

Ziemniaki pieczone 
Zestaw dwóch surówek 

Deser: 
Tort jogurtowy z owocami 

Woda z cytryną w dzbankach 300 ml/os 
 
 

Zestaw IV- 115 zł/os 

 
Deska polskich przystawek ze smalcem, ogórkiem kiszonym oraz z chrzanem 

Befsztyk tatarski z polędwicy wołowej podany z przepiórczym jajkiem i dodatkami 
Rolady śledziowe  

Caprese z bazylią, pomidorem i oliwą extra virgi  
Pieczywo, masło 

Na ciepło: 
Misa pierogów różnych 

Pulpety wieprzowe w sosie grzybowym 
Bigos staropolski 

Filety z pstrąga w sosie cytrynowym 
Kluseczki ziemniaczane 

Zestaw 2 surówek 
Deser: 

Tort śmietankowy, orzechowy, z owocami 
Lub ciasto Tiramisu 

Woda z cytryną w dzbankach  
Sok pomarańczowy/jabłkowy/coca-cola 0,25 l/os 

Kawa lub herbata 1 por. /os 
 

Zestaw 135 zł/os 

 

Dania ciepłe na półmiskach : 
Misa pierogów różnych  

Żeberka wieprzowe 
Medaliony z polędwiczki wieprzowej  

Filety z dorsza czarnego  
Kapusta kwaśna zasmażana 

Zestaw 2 surówek 
 Ziemniaki pieczone   

Kluseczki ziemniaczane 
Sos grzybowy, sos pieczeniowy 

Zimna płyta w stole po obiedzie: 



Marynowany śledź podany z cebulką i jabłkiem w oliwie, oprószony różowym pieprzem 
Deska polskich przystawek ze smalcem, ogórkiem kiszonym oraz z chrzanem 

Deska serów  
Carpaccio z buraka pieczonego z rukolą i prażonym słonecznikiem 

Sałatka jarzynowa 
Pieczywo, masło 

Deser: 
Tort śmietankowy, orzechowy lub czekoladowy z owocami 

lub ciato: sernik z polewą czekoladową  
 

Napoje: 
Woda z cytryną w dzbankach bez limitu 

Sok jabłko/pomarańcza/coca-cola 0,3 l/os 
Kawa lub herbata 1 por/os 

 
 
 
 

 
DO  RACHUNKU KOŃCOWEGO DOLICZAMY 10% SERWISU 

 

Alkohole w promocyjnych cenach: 
Wódka Wyborowa 0,5 l  - 60 zł 

Wyborowa 0,7 l  - 70 zł 
Whisky Ballantines 0,7 l  - 140 zł 

 
 

Wina bezalkoholowe od 40 zł 
Wina klasyczne od 55 zł 

 
 


