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Menu I
Zupa:
Barszcz czerwony z uszkami

Danie główne (do wyboru):
Domowe pierogi : z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, ruskie, z mięsem
Rolady z kurczaka faszerowana serem, pieczarkami i natką pietruszki, puree ziemniaczane,
surówka

Szwedzki stół:
Patera ciast 2 rodzaje ( makowiec, sernik lub szarlotka)
Patera ciasteczek

Napoje
Świeżo mielona kawa b/o
Herbata różne rodzaje b/o
Woda niegazowana z cytryną b/o
Cena pakietu:
60,00zł/osoba
Ramy czasowe:
3 godziny zegarowe
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Menu II
Przystawka ( do wyboru):
Sałatka śledziowa
Domowy pasztet z żurawiną

Zupa (do wyboru):
Barszcz czerwony z uszkami
Żur staropolski z białą kiełbasą

Danie główne ( do wyboru):
Domowe pierogi : z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, ruskie, z mięsem
Rolady z kurczaka faszerowana serem, pieczarkami i natką pietruszki, puree ziemniaczane,
surówka
Schab pieczony z sosem myśliwskim, puree ziemniaczane, buraczki zasmażane
Dorsz na maśle w sosie koperkowym, puree ziemniaczane/cząstki ziemniaczane, surówka

Szwedzki stół:
Patera ciast 2 rodzaje ( makowiec, sernik lub szarlotka)
Patera ciasteczek

Napoje:
Świeżo mielona kawa b/o
Herbata różne rodzaje b/o
Kompot z suszu b/o
Soki 2 rodzaje b/o
Woda niegazowana z cytryną b/o
Cena pakietu:
80,00zł/osoba dorosła
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Ramy czasowe:
4 godziny zegarowe
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Menu III
Przystawki ( do wyboru):
Camembert zapiekany z żurawiną
Sałatka śledziowa
Domowy pasztet z żurawiną

Zupa ( do wyboru):
Barszcz czerwony z uszkami
Żur staropolski z białą kiełbasą

Danie główne ( do wyboru):
Domowe pierogi : z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, ruskie, z mięsem
Rolady z kurczaka faszerowana serem, pieczarkami i natką pietruszki, puree ziemniaczane,
surówka
Schab pieczony z sosem myśliwskim, puree ziemniaczane, buraczki zasmażane
Dorsz na maśle w sosie koperkowym, puree ziemniaczane/cząstki ziemniaczane, surówka
Przekąski zimne I (do wyboru 2) podawane na półmiskach ze świeżym pieczywem
Smalec domowy z ogórkiem kiszonym
Jajka faszerowane na dwa sposoby
Sałatka ziemniaczana z boczkiem i ogórkiem kiszonym
Sałatka grecka
Mix sałat z warzywami
Śledzie w oleju z cebulką
Śledzie w śmietanie
Rollsy faszerowane szpinakiem i fetą
Przekąski zimne II (do wyboru 1) podawane na półmiskach ze świeżym pieczywem
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Patera mięs pieczonych
Ryba po grecku
Deska serów długo dojrzewających, pleśniowych, klasycznych
Roladki łososiowe nadziewane twarożkiem i szczypiorkiem na cytrynie
Rollsy z łososia i serka białego z kaparami

Szwedzki stół:
Patera ciast 2 rodzaje ( makowiec, sernik lub szarlotka)
Patera ciasteczek

Napoje:
Świeżo mielona kawa b/o
Herbata różne rodzaje b/o
Kompot z suszu b/0
Soki 2 rodzaje b/o
Woda niegazowana z cytryną b/o
Cena pakietu:
100,00zł/osoba dorosła
Ramy czasowe:
5 godziny zegarowe
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Menu IV
Przystawki ( do wyboru):
Camembert zapiekany z żurawiną
Sałatka śledziowa
Domowy pasztet z żurawiną

Zupa ( do wyboru):
Barszcz czerwony z uszkami
Żur staropolski z białą kiełbasą

Danie główne ( do wyboru):
Domowe pierogi : z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, ruskie, z mięsem
Rolady z kurczaka faszerowana serem, pieczarkami i natką pietruszki, puree ziemniaczane,
surówka
Schab pieczony z sosem myśliwskim, puree ziemniaczane, buraczki zasmażane
Dorsz na maśle w sosie koperkowym, puree ziemniaczane/cząstki ziemniaczane, surówka
Polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym, puree ziemniaczane/ kluski śląskie, surówka
Przekąski zimne I (do wyboru 4) podawane na półmiskach ze świeżym pieczywem
Smalec domowy z ogórkiem kiszonym
Jajka faszerowane na dwa sposoby
Sałatka ziemniaczana z boczkiem i ogórkiem kiszonym
Sałatka grecka
Mix sałat z warzywami
Śledzie w oleju z cebulką
Śledzie w śmietanie
Rollsy faszerowane szpinakiem i fetą
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Przekąski zimne II (do wyboru 2) podawane na półmiskach ze świeżym pieczywem
Patera mięs pieczonych
Ryba po grecku
Deska serów długo dojrzewających, pleśniowych, klasycznych
Roladki łososiowe nadziewane twarożkiem i szczypiorkiem na cytrynie
Rollsy z łososia i serka białego z kaparami

Szwedzki stół:
Patera ciast 2 rodzaje ( makowiec, sernik lub szarlotka)
Patera ciasteczek

Napoje:
Świeżo mielona kawa b/o
Herbata różne rodzaje b/o
Kompot z suszu b/0
Soki 2 rodzaje b/o
Woda niegazowana z cytryną b/o
Cena pakietu:
120,00zł/osoba dorosła
Ramy czasowe:
6 godziny zegarowe
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Ceny alkoholi
Piwo butelkowe w zależności od rodzaju

7,00-12,00zł

Wino 0,7l hiszpańskie półwytrawne białe lub czerwone
Wino grzane 0,2l

50,00zł
9,00zł

Wódka żubrówka biała 0,5l +napój gazowany 1l

60,00zł

Pakiety w danej cenie obowiązują w przypadku minimalnej liczby 20 gości. Ramy czasowe
imprezy mogą ulec zmianie na wcześniejszą prośbę klienta. Wyżej wymienione ceny (poza
cenami alkoholi) są cenami netto. Powyższe ceny obowiązują w dni powszednie (poniedziałekpiątek). W weekendy oraz dni wolne od pracy cena może ulec zmianie.
Istnieje możliwość stworzenia spersonalizowanej propozycji cateringowej w oparciu o Państwa
oczekiwania.
Zachęcamy do kontaktu i spotkania, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie.
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