
Zupa
Barszcz czysty z krokietem z kapusty i grzybami ( 250 ml) 

 

Drugie danie 
(serwowane na talerzu)

 

Duszone udko z kaczki, purée , kapusta czerwona zasmażana 
 

Deser
Szarlotka na ciepło z gałka lodu 

 

Napoje niegazowane 
(na stole w dzbankach, bez limitu)

Woda niegazowana z cytryną, 
sok pomarańczowy, sok jabłkowy, kawa/herbata 

 

Cena: 115 PLN/osoba

MENU 1 
OBIAD

MENU 2 
OBIAD

Zupa
Krem podgrzybkowy z nutka śmietany  ( 250 ml) 

 

Drugie danie 
(serwowane na talerzu)

 

Dorsz w kremowym sosie z pieczarkami i szpinakiem , ziemniaki opiekane 
 

Deser
Sernik z musem

 

Napoje niegazowane 
(na stole w dzbankach, bez limitu)

Woda niegazowana z cytryną, 
sok pomarańczowy, sok jabłkowy, kawa/herbata 

 

Cena: 125 PLN/osoba
 



Zupa
Rybna z kawałkami łososia , dorsza i pstrąga ( 250 ml) 

 

Drugie dania 
(serwowane na półmiskach po 2,5 na osobę)

 

Karp smażony 
Kaczka w sosie żurawinowym

Zrazy z karkówki nadziewane porem i boczkiem 
Pierogi ruskie ( 2 szt./osoba) 

 

 

Dodatki 
Ziemniaki gotowane

Kapusta czerwona zasmażana  zasmażana
Bukiet surówek ( 3 rodzajów) 

 

Deser
Makowiec

 

Zakąski zimne 
(po 4/os., każda po 50 g)

 

Ryba w galarecie 
Śledź z cebulką i ogórkiem

Rolada naleśnikowa z łososiem wędzonym i serkiem 
Rolada z kaczki nadziewana bakaliami

Schab w sosie tatarskim
Polędwiczka nadziewana grzybami leśnymi 

Sałatka jarzynowa w kruchym ciasteczku 
Pieczywo. masło 

 

Napoje niegazowane 
(na stole w dzbankach, bez limitu)

Woda niegazowana z cytryną, 
sok pomarańczowy, sok jabłkowy, kawa/herbata 

 

Cena: 231 PLN/osoba
 

MENU 3 
OBIAD + KOLACJA



Zupa
Grzybowa z kluskami lanymi ( 250 ml) 

 

Drugie dania serwowane na półmiskach 
Pierogi kapusta i grzyby ( 3 szt./osoba)

Polędwiczka wieprzowa w sosie śliwkowym 
Łosoś w sosie koperkowym 

 

Dodatki 
Ziemniaki gotowane
Ziemniaki opiekane 

Kalafior, brokuły polane bułka tartą 
Bukiet surówek ( 3 rodzajów) 

 

Deser
Mus czekoladowy z polewą wiśniową 

 

Zakąski zimne 
(po 4/os., każda po 50 g)

 

Pstrąg w galarecie
Śledź korzenny w sosie pikantnym 

Łosoś wędzony z musem chrzanowym 
Rolada drobiowa nadziewana żurawiną 

Rolada nadziewana suszonymi pomidorami 
Rolada z boczku ze śliwką suszoną 

Sałatka śledziowa z burakiem 
 

Napoje niegazowane 
(na stole w dzbankach, bez limitu)

Woda niegazowana z cytryną, 
sok pomarańczowy, sok jabłkowy, kawa/herbata 

 

Cena: 268 PLN/osoba
 

MENU 4 
OBIAD + KOLACJA


