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Cennik dotyczy 

rezerwacji na 2022

Propozycja menu 

imprezy okolicznościowe

150 zł/osoby



Obiad       

Zupa (1 rodzaj do wyboru)

zupa krem z brokułów z grzankami,

zupa jarzynowa z makaronem,

zupa serowo pieczarkowa z makaronem gwiazdki,

rosół z makaronem,

krem z pomidorów z grzankami,       

Dodatki (2 rodzaj do wyboru)

ziemniaki gotowane z koperkiem, 

dufinki, 

ziemniaki opiekane

           

Mięsa (3 rodzaje do wyboru – 2 porcje na osobę)

roladka wieprzowa w sosie borowikowym,

roladka ze schabu z boczkiem w sosie jasnym,

polędwiczki wieprzowe z boczkiem w sosie musztardowym,

devolay,

kotlet schabowy,

filet w sosie winno-porowym lub paprykowym,

karczek pieczony w sosie pieczeniowym,

filet drobiowy z camembert i szpinakiem w sosie serowym,

szwajcar (wieprzowina z serem i szynką w panierce),

           

Surówki (3 rodzaje do wyboru)

z białej kapusty,

z czerwonej kapusty,

z pekińskiej, 

buraczki z chrzanem,

seler w śmietanie,

z marchewki,

mizeria
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Deser (1 rodzaj do wyboru)
szarlotka po wiedeńsku,
sernik firmowy,
lody z ciepłym sosem malinowym i bezami

Zimna płyta - wędliny, zimne mięsa, ser żółty, galaretka drobiowa, pikle

Sałatki (2 rodzaje do wyboru)
z porów,
z pekińskiej kurczakiem - gyros,
z serem, szynka i kukurydza,
z ryżem i kurczakiem,
 jarzynowa,
grecka,
ziemniaczana            

Napoje zimne i ciepłe - bez ograniczeń na potrzeby przyjęcia
soki, coca-cola, woda gaz, woda n/gaz, kawa, herbata         

Owoce i ciasto na paterach

Alkohol płatny dodatkowo – wg cen naszego sklepu (stacja)

Dodatkowo można domówić: 
przystawkę 15 zł/porcja
dodatkowy rodzaj mięsa 10 zł/porcja
danie gorące 25 zł/osoby lub 15 zł/osoby (barszczyk z krokietem lub strogonow)

Tort w cenie 14 zł/osoby – smaki podstawowe, kształt klasyczny
Zezwalamy na przyniesienie własnego tortu

Dzieci do 3 lat – bezpłatnie
Dzieci w wieku 3 - 10 lat – ½ ceny

Przewidywany czas przyjęcia 10 godzin


