
MENU SERWOWANE: 

 

Menu nr.1      129pln/os 
 

Zupa: 

-Świąteczny barszcz czerwony podany z uszkami z grzybami 

Danie główne: 

-smażony filet z karpia z Doliny Będkowskiej podany na kapuście z grochem 

Deser: 

-sernik świąteczny podany z sosem toffi ze skórką pomarańczy 

Kawa ,herbata,  woda mineralna 

 

Menu 2.       139pln 
 

Przystawka: 

-terina z dorsza i porów podana z piklowanymi grzybami, dressingiem z rodzynek i marchewki 

Zupa: 

-zupa grzybowa z domowymi kluseczkami 

Danie główne: 

-pieczeń wieprzowa podana z kopytkami, duszoną czerwoną kapustą, sos naturalny 

Deser: 

-ciasto czekoladowe podane z sosem z owoców leśnych 

Kawa, herbata ,woda mineralna 

 

Menu 3.      180pln/os 
 

Na powitanie  ( do wyboru) 

-wino grzane  
-grzany cydr 

Przystawka: 

-wędzony pstrąg z Doliny Będkowskiej, rzodkiewka, kwaśna śmietana, piklowany ogórek, kasza jaglana, 
papryka 

 

 



 

 

Zupa (do wyboru) 

-krem z dyni 

-zupa grzybowa z domowymi kluseczkami 

Danie główne( do wyboru) 

-grillowana polędwiczka wieprzowa, pieczone warzywa korzenne z czosnkiem i tymiankiem, puree z 
marchewki, ziemniaki z wody z koperkiem, sos śliwkowy 

-pieczony filet z sandacza, kremowe pory, leśne grzyby, ziemniaki z wody z koperkiem 

Deser: 

-sernik ze słonym karmelem 

Bufet zimna płyta: 

-pierś z kurczaka gotowana w occie balsamicznym 

-pieczony schab nadziewany morelami 

-sałatka jarzynowa 

-zielone sałaty ,ser feta, suszona żurawina ,pestki dyni 

-selekcja oliwy z oliwek oraz octów 

-pieczony pasztet drobiowy z marmoladą z czerwonej cebuli 

-morszczuk w zalewie korzennej z warzywami 

-pieczywo, masło 

-selekcja mini ciast bankietowych 

-kawa, herbata, woda mineralna 

 

Menu 4.      210pln/os 
 

Na powitanie  ( do wyboru) 

-wino grzane lub grzany cydr 

Przystawka: 

-mikkado z koziego sera, buraczki, konfitura z czerwonej cebuli, zielone sałaty, oliwa z oliwek 

Zupa:  (  do wyboru) 

-krem z dyni z mlekiem kokosowym imbirem i chili 

-zupa grzybowa z domowymi kluseczkami 

Danie główne :  (do wyboru) 

-pieczona pierś z indyka w sosie pieczeniowym, kopytka ,kapusta modra 

-pieczony filet z sandacza, kremowe pory, leśne grzyby, ziemniaki z wody z koperkiem 



 

 

Deser: 

-śliwki pod kruszonką duszone z wódką Żołądkowa Gorzką , lody waniliowe 

Bufet zimna płyta: 

-kiełbasa wiejska, kabanosy, szynka wędzona 

-kremowy chrzan, musztarda, piklowane warzywa, pieczarki 

-sałatka Cezar z grillowaną piersią kurczaka, parmezan 

-grillowana cukinia, mozzarella, suszone pomidory, prażone pestki słonecznika 

-sałatka jarzynowa 

-sałatka śledziowa z ziemniakiem i ogórkiem 

-bigos z suszonymi śliwkami 

-selekcja ciasta bankietowego 

Kawa, herbata, woda mineralna 

 

 

 

Menu  Bufetowe: 

MENU 1.       184pln/os 
 

Przystawki: 

-pieczony pasztet drobiowy , marmolada z czerwonej cebuli 

-płyta tradycyjnych mięs pieczonych i staropolskich kiełbas 

-pieczona karkówka, szynka wędzona, pieczona wołowina, kabanosy, kiełbasa krakowska, kiełbasa 
wiejska 

-śledzie w śmietanie, rodzynkach i przyprawach korzennych, pomidorach 

-dodatki: chrzan, musztarda ,piklowane warzywa, piklowane ogórki 

-zielone sałaty z dodatkami: marchewka, suszona żurawina, pomidory, ogórki, orzechy 

-tradycyjna sałatka jarzynowa 

Zupy: 

-tradycyjny barszcz z uszkami 

-zupa grzybowa z domowymi kluseczkami 

Dania gorące: 

-pierogi ruskie, z kapustą i grzybami 



 

-smażony panierowany karp 

-pieczony schab z sosem myśliwskim 

-dodatki: smażone ziemniaki z cebulą, kapusta z grzybami i grochem 

Desery: 

-tradycyjny makowiec 

-sernik krakowski 

-piernik 

-kompot z suszonych owoców 

Kawa, herbata, woda mineralna 

 

Menu 2.     194pln/os 
 

Przystawki: 

-pieczony schab nadziewany suszonymi morelami 

-sałatka z halibuta podana z ziemniakami, piklowanymi ogórkami, rzodkiewką i szczypiorkiem 

-pieczony pasztet drobiowy z marmoladą z czerwonej cebuli 

-zielone sałaty z dodatkami: suszona żurawina, marchewka, pomidory, ogórki, orzechy 

-sałatka Cezar z parmezanem 

-sałatka Cobb awokado, serem pleśniowym, jajkiem gotowanym na twardo, wędzonym boczkiem 

-sałatka z zielonej soczewicy, warzywami korzennymi, serem feta i pesto 

Zupy: 

-zupa-krem z dyni z imbirem i mlekiem kokosowym 

-zupa grzybowa z domowymi kluseczkami 

Dania gorące: 

-sandacz z porami i grzybami 

-grillowana pierś z kurczaka podana z sosem myśliwskim 

-powoli duszona wołowina po burgundzku 

-dodatki: pieczone ziemniaki z czosnkiem, tymiankiem i cebulą ,ryż gotowany na perze, warzywa 
gotowane na parze 

Desery: 

-sernik z sosem toffi 

-ciasto ucierane z owocami 

-mini tarta z owocami 

-ciasto czekoladowe z pomarańczami 



 

Kawa, herbata, woda mineralna 

 

 

 

Menu 3.       215pln/os 
 

Na powitanie (do wyboru) 

-grzane wino lub grzany cydr 

Przystawki: 

-pieczony schab z piklowanymi grzybami i warzywami 

-rillettes z halibuta, kwaśna śmietana, ogórki piklowane z dodatkiem anyżu 

-pieczony pasztet drobiowy z marmoladą z czerwonej cebuli 

-zielone sałaty z dodatkami: marchewka , suszona żurawina, pomidory, ogórki ,orzechy 

-sałatka Cezar z grillowaną piersią z kurczaka 

-sałatka Cobb z avokado, z serem pleśniowym, jajkiem gotowanym na twardo, wędzonym boczkiem 

-sałatka z zielonej soczewicy, serem feta, pesto 

Zupy: 

-zupa-krem z dyni z imbirem i mlekiem kokosowym 

-żurek z grzybami i kiełbasą lisiecką 

Dania gorące: 

-sandacz z porami i grzybami 

-grillowana pierś z kurczaka na ragout z ciecierzycy i warzyw korzennych 

-powoli duszona wołowina w tajskim stylu 

-dodatki: pieczone ziemniaki z czosnkiem, tymiankiem i cebulą, ryż gotowany na parze, warzywa 
gotowane na parze 

Desery: 

-sernik z sosem toffi 

-ciasto ucierane z owocami 

-mini tarta z owocami 

-ciasto czekoladowe z pomarańczami 

Kawa, herbata, woda mineralna 

 


