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OBIAD
Zupa: Rosół z domowym makaronem

Drugie danie serwowane na półmiskach:
Kotlet schabowy • Schab pieczony ze śliwką • Devolay

Dodatki: Ziemniaki z wody z koperkiem • Kopytka • Chłopskie frytki
Surówki: Surówka z białej kapusty • Surówka z marchwi • 

Buraczki na ostro

DESERDESER
Mus truskawkowy lub malinowy z bitą śmietaną

ZIMNA PŁYTA NA BUFECIEZIMNA PŁYTA NA BUFECIE
Deska wędlin regionalnych • Deska serów • 

Pasztet z kaczki z sosem żurawinowo-imbirowym • Tymbaliki wieprzowe • 
Mix sałat z fetą, brokułami i słonecznikiem • 

Sałatka pieczarkowa • Sałatka z selera konserwowego •
Mini tortille ze szpinakiem, fetą i suszonymi pomidorami •

Mini tortille z grillowanym kurczakiem, serkiem czosnkowym i warzywami •
Śledź w śmietanie • Śledź w oleju • Domowy smalec, ogórek kiszony •

 Pieczywo chleb • Masło
(Zimna płyta na stołach +15 pln/osoby pełnopłatnej)

KOLACJA IKOLACJA I
Rzyć w kapuście 

czyli porcja z kity wieprzowej serwowana z ziemniakami z wody 
i kapustą kiszoną zasmażaną

KOLACJA IIKOLACJA II
Barszcz czysty na wędzonce 

z krokietem z mięsem lub z kapustą i grzybami.

*OPCJE DODATKOWE dostępne w osobnym pliku na naszej stronie internetowej.*OPCJE DODATKOWE dostępne w osobnym pliku na naszej stronie internetowej.
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POWITANIE CHLEBEM I SOLĄ GRATIS!
TOAST WINEM MUSUJĄCYM DLA WSZYSTKICH GOŚCI GRATIS!

DWUDANIOWY OBIAD, DESER, ZIMNA PŁYTA
(zimna płyta serwowana na bufecie) ORAZ DWIE CIEPŁE KOLACJE

KAWA I HERBATA SERWOWANE BEZ OGRANICZEŃ 
(w tym kawa z ekspresu!)

NAPOJE BEZALKOHOLOWE SERWOWANE BEZ OGRANICZEŃ 
(coca-cola, fanta, sprite w butelkach 0.85l, 

Soki 100% 1l: pomarańczowy, jabłkowy, 
grejpfrutowy, porzeczkowy serwowane w dzbankach

oraz woda gazowana  butelkach 0.5l 
i niegazowana 1l serwowana w dzbankach z cytryną)

Cena za osobę: 284 pln 

Podane menu są propozycją, którą można dowolnie modyfikować!
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