
Impreza okolicznosciowa
czas trwania 8h

Koszt 1 osoby 240 zł
W cenę wliczona jest dekoracja Sali i stołów w wybranym kolorze.
Oferta dla min. 40 osób

Obiad
Schab pieczony z sosem z zielonego pieprzu 
lub wieprzowina faszerowana z sosem 
Ziemniaki opiekane lub kopytka domowe 
Urozmaicony zestaw surówek 
*Wege: papryka faszerowana ryżem i warzywami 

Dania gorące
Żurek staropolski z białą kiełbasą lub zupa tajska 
z kurczakiem i ryżem jaśminowym
*Wege: krem z białych warzyw 

Bitki wieprzowe z sosem i kluskami śląskimi 
lub szaszłyki drobiowe z warzywami + szaszłyki 
wieprzowe z boczkiem i cebulką 
*Wege: gołąbki faszerowane kaszą i grzybami 

Barszcz czerwony z krokietem z serem i pieczarką 
lub pasztecikiem drożdżowym

Przekąski
Sałatka z rukolą, serem feta, gruszką na vinegret 
truskawkowym 
Pasztet pieczony z suszonym pomidorem i żurawiną
Rolada drobiowa z pieczarkami
Tortilla z kurczakiem i warzywami
Pieczeń wieprzowa 
Sałatka z kurczakiem i roszponką 
Jajka faszerowane pieczarką na majonezie 

Deser
Patery ciast różnego rodzaju 100 g/osobę

Dodatki
Napoje owocowe bez ograniczeń
Lampka wina musującego do toastu
Woda niegazowana z cytryną i miętą
Kawa z ekspresu i herbata bez ograniczeń



Propozycję dodatkowych dań

Dania gorące 15 zł/os.: 
Domowe pierogi w trzech odsłonach 5 szt/os.   
Leczo z wędzoną kiełbasą w okresie wakacyjnym 
Karkówka w ziołach z sosem pieczeniowym 
Rumsztyk wieprzowy z cebulką zasmażaną 
Papryka faszerowana ryżem i warzywami 
Gołąbki z sosem pomidorowym 

Dania gorące 20 zł/os.: 
Boeuf Stroganow z kluseczkami francuskimi 
Udka drobiowe faszerowane serem i pieczarką
Półmiski trzech rodzaju mięs do obiadu 
Pieczone żeberka BBQ z grillowanymi warzywami 
Mini burgery wieprzowe 
Medaliony z polędwiczki wieprzowej na sosie porowym 
Łosoś w cieście francuskim na szpinaku  

Przekąski
Tatar z łososia z dodatkami 25 zł/os. 
Tatar wołowy z dodatkami 25 zł/os. 
Domowy paprykarz szczeciński z dorsza na grzance 15 zł/os. 
Sałatka z szarpaną wołowiną 15 zł/os. 

Serdecznie zapraszamy do wzbogacenia wybranego 
menu o kolejne atrakcje kulinarne.

Lustro owoców filetowanych 9 zł/os. 
Sushi stół na szklanych schodach 15 zł/os. 


