
Wigilijna zupa grzybowa z łazankami
Barszcz czerwony z uszkami

Zupa (jedna do wyboru)

Lody z gorącymi malinami
Deser

Napoje gorące: kawa, herbata w formie szwedzkiego stołu

Napoje zimne: sok owocowe 100%(firma Toma),
pepsi, woda mineralna podawane w dzbankach

- bez ograniczeń

Talarki ziemniaczane
Sałatka jarzynowa
Kluski śląskie

Mix surówek (seler na słodko, 
marchewka z ananasem, 
czerwona kapusta gotowana,
surówka z białej kapusty )surówka z białej kapusty )

Dodatki

Roladka z kurczaka z warzywami z kremowym sosem śmietanowym
Schabowy faszerowany smażonymi pieczarkami i serem
Karp panierowany lub ( jedna opcja do wyboru)

Ryba w cieście naleśnikowym
Porcja waży średnio 80-90g.Gwarantowane po 2,5 kawałki mięsa lub ryby na

osobę

Danie główne

Menu Świąteczne I
Cena: 75 zł/os.



Świąteczna zupa z pulpecikami rybnymi
Zupa

Śliwka kalifornijska na grzanym winie
z lodami waniliowymi

Deser

Napoje gorące: kawa, herbata w formie szwedzkiego stołu

Napoje zimne: sok owocowe 100%(firma Toma),
pepsi, woda mineralna podawane w dzbankach

- bez ograniczeń

Talarki ziemniaczane
Kluski śląskie

Mix surówek (seler na słodko, 
marchewka z ananasem, 
czerwona kapusta gotowana,
surówka z białej kapusty )

Dodatki

Rolada wieprzowa w sosie z grzybów leśnych
Kotlet de volaille

Morszczuk w sosie porowym
Porcja waży średnio 80-90g.Gwarantowane po 2,5 kawałki mięsa lub ryby na

osobę

Danie główne

Menu Świąteczne II
Cena: 80 zł/os.



Krem z grzybów leśnych z groszkiem ptysiowym
Zupa

Szarlotka na ciepło
z sosem waniliowym i bitą śmietaną

Deser

Napoje gorące: kawa, herbata w formie szwedzkiego stołu

Napoje zimne: sok owocowe 100%(firma Toma),
pepsi, woda mineralna podawane w dzbankach

- bez ograniczeń

Talarki ziemniaczane
 Kluski śląskie

Mix surówek (seler na słodko, 
marchewka z ananasem, czerwona kapusta gotowana,)

Wigilijna kapusta z grzybami
Mix pierogów ( ruskie, z kapustą i grzybami)

Dodatki

Pierś z kaczki w sosie pomarańczowym
Polędwiczka wieprzowa z borowikami na maśle

Polędwiczka z dorsza z pieca z sosem cytrynowo limonkowym
Porcja waży średnio 80-90g.Gwarantowane po 2,5 kawałki mięsa lub ryby na

osobę

Danie główne

Menu Świąteczne III
Cena: 85 zł/os.



Deska wędlin wędzonych oraz serów z żurawiną
Mini kanapeczki z sałatką jarzynową

Mini kanapeczki ze śledziem i czerwoną cebulą
Mini kanapeczki z pastą jajeczną

Jajka w sosie tatarskim
Śledź w śmietanie z jabłkiem i czerwoną cebulą

Ryba po greckuRyba po grecku
Pieczywo mieszane (chleb jasny, ciemny lub wieloziarnisty

oraz bułeczki koktajlowe)
Bufet herbat (czarna, owocowa, zielona) firma Williams

Zimna płyta I
Cena: 25 zł/os.

Deska mięs ( pasztet pieczony, necówka,
szynka wędzona, kabanosy)

Deska serów ( sery żółte, pleśniowe, wędzone)
Kruche babeczki z pastą z tuńczyka

Mini kanapeczki ze śledziem i czerwoną cebulą
Mini kanapeczki z pastą jajeczną

Mini kanapeczki z wędzonym łososiemMini kanapeczki z wędzonym łososiem
Śledź w oleju z zielonym pieprzem

Sałatka jarzynowa
Pieczywo mieszane (chleb jasny, ciemny
lub wieloziarnisty oraz bułeczki koktajlowe)

Bufet herbat (czarna, owocowa, zielona) firma Williams

Zimna płyta II
Cena: 30 zł/os.



Łosoś z musem śmietanowym
i kawiorem podany na sosie tatarskim

17zł

Pasztet pieczony serwowany z grzanką i musem z żurawiny
15zł

Tatar ze śledzia z marynowanym burakiem
12zł12zł

Słodki bufet świąteczny
12 zł/os. (2 kawałki na osobę)
Miodownik, przekładaniec łącki, 
piernik z marmoladą, makowiec

Przystawka

W ofercie świąteczne dekoracje na stole i oprawa muzyczna

Dodatkowo możliwość zamówienia:
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