OFERTA 120,00ZŁ/OS
ZUPA
(podana w wazach)
Rosół z domowym makaronem
DANIE GŁOWNE
(podane na półmiskach z założeniem 1,5porcji/os)
Karkówka pieczona w sosie własnym
Panierowana pierś z kurczaka
DODATKI DO DAŃ
(wybieramy dwa dodatki)
Ziemniaki opiekane/ziemniaki z wody/
ryż
BUKIET SURÓWEK
(marchewka, colesław)
DESER
Szarlotka na ciepło z bitą śmietaną
BUFET
kawa/herbata

OFERTA 140,00ZŁ/OS
ZUPA
wybieramy jedną z przedstawionych
(podajemy w wazach)
Rosół z domowym makaronem
lub
Krem z białych warzyw z grzanką
DANIE GŁOWNE
wybieramy dwa rodzaje z proponowanych,
(2 porcje na osobę, serwowane na półmiskach)
Polędwiczki wieprzowe sous vide w sosie gorgonzola
Kotlet schabowy z kapusta zasmażaną
Dorsz na parze z sosem koperkowym
Roladki z kurczaka w szynce parmeńskiej z pieczonym pomidorem
DODATKI DO DAŃ
(wybieramy trzy rodzaje dodatków z proponowanych)
Ziemniaki opiekane/ziemniaki z wody
frytki/kasza pęczak/ryż
MIX ŚWIEŻYCH SAŁAT
z pomidorem, ogórkiem, pestki prażonego słonecznika
DESER
(wybieramy jeden z proponowanych)
Deser lodowy z owocami
Ciasto czekoladowe
OWOCE
Owoce sezonowe
BUFET
kawa/herbata/woda niegazowana z cytryną
Sok 0,250l/os
KOLACJA
Półmiski mięs pieczonych, Sałatka z kurczakiem, Deska wędlin, Pieczywo
masło

OFERTA 160,00ZŁ/OS
PRZYSTAWKA
(wybieramy jedną z proponowanych)
Carpaccio z buraka z serem i rukolą z oliwą sezamową
Carpaccio wołowe z tartym parmezanem
Tatar ze świeżego i wędzonego łososia z arbuzem
ZUPA
wybieramy jedną z proponowanych,
(serwowana w wazach)
Bulion z gęsim pierożkiem z włoszczyzną
i oliwą pietruszkową
Krem z pomidorów i wędzonej papryki
Chłodnik litewski
Krem z białych warzyw z grzankami czosnkowymi
DANIE GŁOWNE
wybieramy trzy rodzaje z proponowanych
(serwowane na półmiskach)
Kurczak w szynce parmeńskiej pod beszamelem
Polędwiczki wieprzowe w sosie z leśnych grzybów
Żeberka w sosie Jack Daniels
Sznycel wiedeński
Łosoś w migdałach
Kotlet schabowy na kapuście zasmażanej
DODATKI DO DAŃ
(wybieramy trzy z proponowanych)
Ziemniaki opiekane/ziemniaki z wody
frytki/kasza pęczak/ryż
MIX ŚWIEŻYCH SAŁAT
z pomidorem, ogórkiem, pestki prażonego słonecznika
Kompozycja sałat z grillowanym serem
DESER
(wybieramy jeden z proponowanych)
Deser lodowy z owocami i bitą śmietaną

Tiramisu
Sernik domowy pod malinami
OWOCE
Owoce sezonowe
BUFET
kawa/herbata/woda niegazowana z cytryną
Sok 0,5l/os
KOLACJA
Półmiski mięs pieczonych
Ryby wędzone
Deska serów długo dojrzewających oraz jersey
Sałatka z wędzonym łososiem
Bogracz
Pieczywo
Masło
Zestaw dziecięcy
40,00zł/os
Zupa
Rosół z makaronem
Danie główne
Nugetsy z frytkami i gotowaną marchewką lub surówką z marchwi
Deser
Lody z bita śmietana

