MENU – Przyjęcia okolicznościowe:
Przystawki:
Kurczak balsamiczny z mix sałat
Róża z łososia z dipem czosnkowym podana z paluszkami Torinesi
Pasztet z sosem żurawinowym na bukiecie sałat
Rolada krakowska z żurawiną

20,00 zł
25,00 zł
16,00 zł
22,00 zł

Zupy:
Rosół staropolski z makaronem
Zupa serowo - brokułowa
Borowikowa w czarce chlebowej
Krem z pomidorów z mozarellą i zielonym pesto
Krem ze szparagów z grzankami
Minestrone pomidorowe podane z mini pierożkami
Zupa cebulowa z grzanką serową

8,00 zł
12,00 zł
15,00 zł
8,00 zł
10,00 zł
12,00 zł
10,00 zł

Dania główne:
Grillowany stek z łososia w sosie cytrynowym lub ziołowym
Roladki z polędwiczki w sosie borowikowym
Schab po tyrolsku w sosie prowansalskim faszerowany szpinakiem, serem i warzywami
Cielęcina z serami francuskimi i żurawiną
Warkocz z polędwiczki wieprzowej w sosie białym pieprzowym
Filet z kurczaka suszonymi pomidorami w sosie serowym
Kotlet Devolay
Zestaw dwóch mięs: polędwiczki wieprzowe z grilla w sosie kurkowym i rolada drobiowa

25,00 zł
25,00 zł
20,00 zł
24,00 zł
20,00 zł
19,00 zł
16,00 zł
30,00 zł

Dodatki:
Risotto
Ziemniaki gotowane
Frytki/talarki
Ziemniaki pieczone z boczkiem i majerankiem
Kluski śląskie

8,00 zł
6,00 zł
6,00 zł
8,00 zł
6,00 zł

Surówki:
Zestaw surówek: marchew, buraczki, colesław
Kapusta czerwona
Sałatka wiosenna
Mizeria ze śmietaną

10,00 zł
6,00 zł
6,00 zł
6,00 zł

Desery:
Lody z owocami i adwokatem
Mus z malin i białej czekolady
Szarlotka z gałką lodów waniliowych
Sernik z sosem czekoladowym

14,00 zł
10,00 zł
12,00 zł
12,00 zł

Napoje:
Kawa, herbata, woda mineralna i soki w dzbankach

15,00 zł/osoba

Coca-cola
Sprite
Fanta
Woda mineralna gazowana
Woda mineralna niegazowana

5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł

Propozycje menu dla dzieci:

Cała porcja 30,00 zł/ os
Pół porcji - 15,00 zł /os

Nuggetsy z kurczaka
Kotlet drobiowy
Frytki lub ziemniaki

Zimna płyta:
40,00 zł/osoba











Rolady
Wędliny
Mięsa pieczone
Deska serów
Galaretki drobiowe
Jaja faszerowane
Śliwka z boczkiem
Sosy do wyboru dwa: tatarski/czosnkowy/chrzanowy/musztardowy
Półmisek owoców filetowanych
Sałatki do wyboru dwie: jarzynowa/grecka/gyros/Boryny/porowa z ananasem/sałatka śledziowa

