
ZESTAWY OBIADOWE - I -

Zupa - 6 zł
1. Rosół z makaronem 

2. Zupa pomidorowa z makaronem 

3. Zupa ogórkowa 

4. Zupa jarzynowa z imbirem 

5. Krupnik staropolski  

Danie główne - 20 zł 
1. Filet kurczaka w sosie śmietanowy, żółty ryż, gotowane brokuły 

2. Kotlet schabowy, ziemniaki z koperkiem, kapusta zasmażana 

3. Kotlet mielony, ziemniaki puree, buraczki zasmażane 

4. Udko z kurczaka, frytki, brukselka z bułką tartą 

5. Bitki wieprzowe w sosie własnym, łodki ziemaczne, 

    surówka z kapusty pekińskiej z sosem winegret  

6. Dorsz duszony w białym winie, ziemniaki rosti, mix sałat 

7. Gulasz wieprzowy z kaszą gryczaną z chrzanem 

Deser  - 6 zł 
1. Szarlotka 

2. Ciasto marchewkowe 

3. Lody w pucharku 

4. Panna cotta w sosie truskawkowym 

5. Sałatka owocowa 

Napoje w cenie - 250 ml 
/os1. Sok oraz woda mineralna niegazowana w dzbankach  

2. Kompot oraz woda mineralna niegazowana w dzbankach   

*oferta obowiązuje przy minimum 10 osobach 



ZESTAWY OBIADOWE - II - 

Zupa - 8 zł
1. Krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym 

2. Żurek zabielany z jajkiem 

3. Krem z brokułow z płatkami migdałów 

4. Krem z białych jarzyn z grzankami 

5. Krem z cykorii z chrupiącą bagietką  

Danie główne - 25 zł 
1. Medaliony z polędwicy wieprzowej z masłem ziołowym, talarki ziemniaczane,  

    surówka colesław 

2. Rolada wieprzowa z grzybami, kasza bulgur z octem balsamicznym  

3. Stek wieprzowy z duszoną cebulką frytki steak-house, surówka szwedzka  

4. Indyk z wędzonym serem otulony boczkiem w sosie żurawinowym, frytki, 

    zestaw surówek  

5. Devolay, krokiety ziemniaczane, zestaw surówek

Deser  - 8 zł 
1. Szarlotka na ciepło z gałką loda 

2. Sernik w sosie malinowym 

3. Tiramisu 

4. Tarta z bananami 

5. Jabłko w cieście z cukrem pudrem  

Napoje w cenie - 250 ml /os

*oferta obowiązuje przy minimum 10 osobach 

Danie główne - 30 zł 
1. Rolada wołowa, kluski śląskie, czerwona kapusta 

2. Łosoś duszony na parze w sosie porowym żółty ryż, bukiet warzyw 

3. Pstrąg pieczony w folii z pomarańczami, ziemniaki opiekane, 

    surówka z kapusty kiszonej 

1. Sok oraz woda mineralna niegazowana w dzbankach  

2. Kompot oraz woda mineralna niegazowana w dzbankach   



ZESTAWY OBIADOWE -III-

Przystawka: 

1. Roladka z piersi kurczaka z musem szpinakowym i paluszkiem surimi 

    na sosie jogurtowo-czosnkowym - 10 zł 
2. Pasztet z sosem tatarskim - 12 zł 
3. Gruszka na rukoli z sosem malinowym - 12 zł  
3. Łosoś wędzony z cytryną i masłem ziołowym - 15 zł  
6. Roladka z polędwicy wieprzowej z bazylią, ze śliwką oraz morelą z dodatkiem      

    sosu cezar - 16 zł 
5. Melon z szynką prosciutto i rukolą - 17 zł 

1. Papryka faszerowana ryżem z warzywami   

2. Leczo warzywne 

3. Zapiekany bukiet warzyw  

Przekąska gorąca - 18 zł
1. Bogracz z pieczywem  

2. Barszcz czerwony z pasztecikiem  

3. Strogonow 

4. Kąski kurczaka z warzywami w naleśniku w pikantnym sosie 

5. Pieczony camembert z żurawiną 

Danie główne dla wegan   - 25 zł 
1. Paluszki z cukinii z sosem pieczarkowym, ziemniaki z wody, zestaw surówek 

2. Kotlet z soczewicy, biały ryż, warzywa z pary  

3. Gratena ziemniaczano-brokułowa, bukiet sałat 

Przekąska gorąca dla wegan  - 18 zł


