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KOLACJE UROCZYSTE

1. Kolacja uroczysta  - 85 zł
Consomme z pomidorów z mozzarellą  

Filet kurczaka w sosie śmietanowym, 

żółty ryż, gotowane brokuły 

Banany w cieście 

ZIMNA PŁYTA 

Plater mięs   

Wiejski pasztet z żurawiną 

Tymbaliki drobiowo - wieprzowe 

Śledź po tatarsku w pomidorach   

Śledzie w oleju z cebulką 

Staropolska sałatka jarzynowa 

Sałatka grecka 

Jaja garnirowane z pieczarkami 

Pikle 

Pieczywo, masło  

NAPOJE CIEPŁE 

Kawa, herbata  

NAPOJE ZIMNE 

Sok w dzbanku 1l /osoba  

2. Kolacja uroczysta - 95 zł
Zupa koperkowa z grzankami 

Indyk z wędzonym serem otulony boczkiem 

w sosie żurawinowym, frytki, 

zestaw surówek 

Ciasto gruszkowe z bitą śmietaną i 

czekoladą 

ZIMNA PŁYTA 

Plater mięs 

Wiejski pasztet z żurawiną  

Deska serów 

Sakiewki wieprzowe z chrzanem 

Tymbaliki drobiowo - wieprzowe 

Śledź po tatarsku w pomidorach   

Śledzie w oleju z cebulką 

Staropolska sałatka jarzynowa 

Sałatka z tuńczykiem 

Mozzarella z pomidorami 

Jaja garnirowane z pieczarkami 

Pikle 

Pieczywo, masło  

NAPOJE CIEPŁE 

Kawa, herbata 

NAPOJE ZIMNE 

Sok w dzbanku 1l /osoba  

* Plater mięs (szynka szefa, galantyna drobiowa, boczek faszerowany)  
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3. Kolacja uroczysta  - 105 zł
Krem z brokułów z płatkami migdałów 

Rolada wieprzowa z grzybami, 

gnocchi,  zestaw surówek  

Lody waniliowe w polewie czekoladowej 

ZIMNA PŁYTA 

Plater mięs 

Wiejski pasztet z żurawiną  

Deska serów 

Sakiewki wieprzowe z chrzanem 

Tymbaliki drobiowo - wieprzowe 

Śledź po tatarsku w pomidorach   

Śledzie w oleju z cebulką 

Staropolska sałatka jarzynowa 

Sałatka wędzonym kurczakiem 

Sałatka po grecku   

Mozzarella z pomidorami 

Jaja garnirowane z pieczarkami 

Pikle 

Pieczywo, masło  

BUFET SŁODKI  

Kawa, herbata 

Ciasto  trzy rodzaje (2 szt/ os.)  

NAPOJE ZIMNE 

Sok w dzbanku (1l /os.)  

Napoje gazowane firmy Coca Cola (1l /os.) 

4. Kolacja uroczysta - 125 zł
Łosoś wędzony z cytryną i masłem ziołowym 

II DANIE SERWOWANE NA PATERACH  

Rolada wołowa po śląsku 

Filet drobiowy z mozzarellą i szpinakiem 

Kotlet schabowy 

Kluski śląskie , frytki, ziemniaki z koperkiem 

Zestaw surówek 

Szarlotka na ciepło z lodami 

ZIMNA PŁYTA 

Plater mięs 

Wiejski pasztet z żurawiną  

Deska serów 

Sakiewki wieprzowe z chrzanem 

Tymbaliki drobiowo - wieprzowe 

Śledź po tatarsku w pomidorach   

Śledzie w oleju z cebulką 

Staropolska sałatka jarzynowa 

Sałatka wędzonym kurczakiem 

Sałatka po grecku   

Mozzarella z pomidorami 

Ryba po grecku  

Jaja garnirowane z pieczarkami 

Pikle 

Pieczywo, masło  

BUFET SŁODKI 

Kawa, herbata 

Ciasto trzy rodzaje (2 szt/ os.) 

Półmiski z owocami 

NAPOJE ZIMNE 

Sok w dzbanku ( bez ograniczeń) 

Napoje gazowane firmy Coca Cola (1l /os.)  

* Plater mięs (szynka szefa, galantyna drobiowa, boczek faszerowany)  


