Imprezy okolicznościowe
Organizujemy imprezy okolicznościowe dla grup od 10 do 45 osób
Koszt od 30 do 120 zł od osoby.

MENU – koszt 120 zł / osobę
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Obiad: do obiadu podajemy trzy rodzaje mięs
1. Danie (do wyboru)
Krem z kurczaka,
Rosół z pulpecikami cielęcymi,
Krem z borowików,
Krem z kurczaka,
Krem ze szparagów
2. Danie (do wyboru):
Schab po Królewsku
Schab a’la Cordon Blue (schab, szynka, ser),
Roladki wołowe,
Karczek po Staropolsku,
Filet de Volaille
Dodatki (do wyboru):
Ziemniaki, kluski śląskie, frytki - do wyboru.
Ryż z warzywami.
+ Zestaw surówek - do wyboru.
Deser:
Do wyboru:
Lody lub sałatka z owoców egzotycznych
Owoce w cieście (różne rodzaje)
Zimna płyta:
Pieczone mięsa: karczek, galantyna, boczek zwijany z chrupiącą cebulką, pasztet,
szynka, schab
Śledzie 2 rodzaje - do wyboru,
Jaja 2 rodzaje – (połówki faszerowane kawiorem, łososiem, pieczarkami, w
majonezie itp.)
Sałatka 2 rodzaje – do wyboru
Galaretki drobiowe
Cebulki, pieczarki, papryka, czosnek, pomidory, ogórki nadziewane
Roladki szynkowe w galarecie nadziewane chrzanem lub kukurydzą,
Ryba w warzywach, pieczarki nadziewane serem w panierce
Drugi gorący posiłek (do wyboru):
Rolada schabowa nadziewana szpinakiem
Rolada z indyka z sosem z kurek
Polędwica wieprzowa z sosem borowikowym
Trzeci gorący posiłek (do wyboru):
Karkówka w chrupiącej cebulowej panierce + ziemniaczki opiekane + surówki
Filet z kurczaka w sosie serowo – śmietanowym + frytki + surówki
Rolada schabowa nadziewana szpinakiem + kluski śląskie + surówki
Tilapia smażona + frytki + surówki
Czwarty gorący posiłek (do wyboru):
Strogonoff / Bogracz
Udko faszerowane
Szaszłyk + frytki + surówka
Żurek w chlebie z jajkiem i kiełbasą
Krokiet z barszczem czerwonym
+ Zestaw surówek - do wyboru
WIEJSKI STÓŁ swojski smalec, ogórki kiszone, szynka swojska, deska serów,
grzybki marynowane, pasztetka, kaszanka, kiełbasa domowa,
salceson, podgrzewane pierogi z kapustą i grzybami/mięsem
W cenę wliczono: napoje, kawę , herbatę

KONTAKT: tel.: 32 67 14 337 lub 607 035 139

MENU - koszt 90 zł / osobę

1.

2.

Obiad:
1. Danie (do wyboru):
Rosół z makaronem
Krem z borowików
Krem z kurczaka
Krem ze szparagów
2. Danie (do wyboru):
Karczek po Staropolsku
Filet z kurczaka panierowany
Filet de Volaille,
Schab panierowany
Schab po Królewsku.
Dodatki (do wyboru):
Ziemniaki
Kluski śląskie,
Ryż z warzywami,
+ Zestaw surówek - do wyboru.
Zimna płyta:
Pieczone mięsa: karczek, boczek zwijany z chrupiącą cebulką, galantyna, pasztet,
schab, szynka.
Śledzie 2 rodzaje: w śmietanie, w oleju, w pomidorach (salsa)
Jaja 2 rodzaje: faszerowane, w majonezie
Sałatka 2 rodzaje: jarzynowa, gyrosowa, z selera, makaronowa
Galaretki drobiowe
Pieczarki, cebulki, papryka, czosnek, pomidory
Roladki szynkowe w galarecie nadziewane chrzanem lub kukurydzą,
Pieczarki nadziewane serem w panierce

3.

Drugi gorący posiłek (do wyboru):
Rolada schabowa nadziewana szpinakiem + kluski śląskie + surówki
Karkówka w chrupiącej cebulowej panierce + ziemniaczki opiekane + surówki
Filet z kurczaka w sosie serowo – śmietanowym + frytki + surówki

4.

Trzeci gorący posiłek ( do wyboru):
Strogonow / Flaki
Bigos
Krokiet z czerwonym barszczem
Żurek w chlebie z jajkiem i kiełbasą
Udko z kurczaka faszerowane

5.

W cenę wliczono: napoje, kawę, herbatę.

KONTAKT: tel.: 32 67 14 337 lub 607 035 139

MENU – koszt 75 zł / osobę

1.

Obiad:
1. Danie:
Rosół z makaronem,
Krem z kurczaka
Krem z borowików
Krem ze szparagów
2. Danie (do wyboru):
Karczek po Staropolsku
Filet z kurczaka panierowany
Filet de Volaille
Schab panierowany
Schab po Królewsku
Dodatki (do wyboru):
Ziemniaki,
Kluski śląskie
Ryż z warzywami
Zestaw surówek - do wyboru.

2.

Zimna płyta:
Pieczone mięsa: karczek, boczek zwijany z chrupiącą cebulką, galantyna, szynka.
Śledzie 2 rodzaje: w śmietanie, w oleju, w pomidorach (salsa)
Sałatki 2 rodzaje (jarzynowa, gyrosowa, z selera, makaronowa)
Jaja faszerowane lub w majonezie
Galaretki drobiowe
Roladki z ciasta naleśnikowego z trzema serami
Pieczarki nadziewane serem w panierce
Sałatka Caprese (sałatka z pokrojonych w plastry i ułożonych na przemian
pomidorów oraz mozzarelli, skropionych oliwą i posypanych bazylią)
Ogórki
Dodatkowo można zamówić tatar z polędwicy wołowej - 10 zł / osobę

3.

Drugi gorący posiłek (do wyboru):
Rolada schabowa nadziewana szpinakiem + kluski śląskie + surówki
Udko z kurczaka faszerowane + frytki + surówki
Krokiet z barszczem czerwonym
Żurek w chlebie z jajkiem i kiełbasą
Karkówka w chrupiącej cebulowej panierce + ziemniaczki opiekane + surówki
Strogonow z chlebem
Szaszłyk + frytki + surówki

4.

Napoje: 0,7 l/ osobę

5.

Kawa/ herbata

KONTAKT: tel.: 32 67 14 337 lub 607 035 139

MENU – koszt 55 zł / osobę

1.

Obiad:
1. Danie:
Rosół z makaronem
Krem z kurczaka
Krem ze szparagów
2. Danie (do wyboru):
Karczek po Staropolsku,
Schab panierowany / po Królewsku
Filet panierowany / de Volaille
Dodatki (do wyboru):
Ziemniaki / Kluski śląskie
Ryż z warzywami.
+ Zestaw surówek - do wyboru.

2.

Zimna płyta:
Pieczone mięsa: karczek, boczek zwijany z chrupiącą cebulką, szynka.
Śledzie 1 rodzaj do wyboru: w śmietanie, w oleju, w pomidorach (salsa)
Sałatka 1 rodzaj do wyboru: jarzynowa, gyrosowa, z selera, makaronowa
Jaja faszerowane lub w majonezie
Ogórki, pomidory
Pieczarki nadziewane serem w panierce

3.

Napoje: 0,7l/osobę

4.

Kawa / herbata

KONTAKT: tel.: 32 67 14 337 lub 607 035 139

MENU – koszt 30 zł / osobę

1.

Obiad:
1. Danie:
Rosół z makaronem
Krem : z kurczaka
Krem ze szparagów
2. Danie (do wyboru):
Karczek po Staropolsku
Schab panierowany / po Królewsku
Rolada schabowa nadziana szpinakiem
Filet panierowany / de Volaille
Dodatki (do wyboru):
- Ziemniaki / kluski śląskie
- Ryż z warzywami.
- Zestaw surówek - do wyboru.

2.
3.

4.

Ciasto (różne rodzaje)
Napoje

Kawa/ herbata

ALKOHOLE
Podajemy alkohol - wódki Bols, Wyborowa, Smirnoff, Pan Tadeusz, Sobieski:

0,5l - 30 zł,

0,7l - 42 zł.
Oraz Finlandia, Absolut:

0,5l - 45 zł

0,7l - 60 zł.

KONTAKT: tel.: 32 67 14 337 lub 607 035 139

