
Przyjęcie do 5 godzin 

Restauracja ZMYSŁY 
ul. Rybacka 46-47, Elbląg 

tel. (55) 623-88-00  kom. 662-353-888, manager 660-330-866 

MENU OKOLICZNOŚCIOWE 

PROPOZYCJA 1 

ZUPA 

Rosół z bażanta z pierożkami, jałowcem i warzywami  

 

DANIE GŁÓWNE 

Schab młodego prosiaka z ziemniakiem, groszkiem cukrowym i pomidorem 

 

DESER 

Sernik jabłkowy na kruchym ciastku z mascarpone, cynamonem i chipsami 

 

ZIMNE PRZEKĄSKI 

Cukinia z gorgonzolą i orzechami włoskimi 

Glazurowany schab z chrzanem 

Golonka w galarecie 

Tortilla z kurczakiem i sałatą 

Śledź holenderski w syropie cebulowym 

Deska włoskich wędlin i serów 

Sałatka grecka  

Pieczywo 

 

NAPOJE 

Kawa, herbata 

 

110 zł za osobę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zupę można zamienić na tradycyjny rosół z kury z domowym makaronem. 

Deser można zamienić na tort okolicznościowy naszego wypieku (minimum 10 gości). 



Przyjęcie do 5 godzin 

Restauracja ZMYSŁY 
ul. Rybacka 46-47, Elbląg 

tel. (55) 623-88-00  kom. 662-353-888, manager 660-330-866 

MENU OKOLICZNOŚCIOWE  

PROPOZYCJA 2 

 

ZUPA 

Krem z białych warzyw z chipsem z jarmużu i prażonymi pestkami dyni 

 

DANIE GŁÓWNE 

Konfitowany filet drobiowy z karmelem i chipsami 

z puree ziemniaczanym, groszkiem cukrowym i marchewką 

 

DESER 

Creme Caramel z owocami, ciastkiem cygaretkowym i sosem karmelowym 

 

ZIMNE PRZEKĄSKI 

Karkówka pieczona z chili 

Cukinia z gorgonzolą i orzechami włoskimi 

Golonka w galarecie 

Pasztet z marynatami 

Tatar ze śledzia 

Glazurowany schab z chrzanem 

Szynka dojrzewająca ze szparagami 

Sałatka z gruszką, gorgonzolą i słonecznikiem 

Pieczywo 

 

SŁODKI STÓŁ 

Ciasta w dwóch smakach 

 

NAPOJE 

Kawa, herbata  

         Woda mineralna z cytryną, sok jabłkowy (łącznie 1 litr/osobę) 

 

135 zł za osobę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zupę można zamienić na tradycyjny rosół z kury z domowym makaronem. 

Deser można zamienić na tort okolicznościowy naszego wypieku (minimum 10 gości). 



Przyjęcie do 5 godzin 

Restauracja ZMYSŁY 
ul. Rybacka 46-47, Elbląg 

tel. (55) 623-88-00  kom. 662-353-888, manager 660-330-866 

MENU OKOLICZNOŚCIOWE 

PROPOZYCJA 3 

 

ZUPA 

Bulion z kaczki z domowym makaronem 

 

DANIE GŁOWNE 

Ligawa rolowana z bekonem i ogórkiem z maślanymi kluskami  

na puree z kapusty czerwonej 

 

DESER 

Mini desery w dwóch smakach 

 

ZIMNE PRZEKĄSKI 

Tatar wołowy 

Szynka dojrzewająca ze szparagami 

Cukinia z gorgonzolą i orzechami włoskimi 

Pasztet kaczy 

Golonka w galarecie 

Śledź holenderski w syropie cebulowym 

Glazurowany schab z chrzanem 

Sałatka z grillowanym kurczakiem  

Pieczywo, masło 

 

CIEPŁA PRZEKĄSKA 

Krem z pomidorów z kluskami i łezką śmietany 

 

SŁODKI STÓŁ 

 Ciasta w dwóch smakach  

 

NAPOJE 

Kawa, herbata - bez limitu 

    Woda mineralna z cytryną, sok jabłkowy, sok pomarańczowy (łącznie 1,2 litra/osobę) 

 

156 zł za osobę 

 

 

 

 

 

 

 

Zupę można zamienić na tradycyjny rosół z kury z domowym makaronem. 

Deser można zamienić na tort okolicznościowy naszego wypieku (minimum 10 gości). 



Przyjęcie do 5 godzin 

Restauracja ZMYSŁY 
ul. Rybacka 46-47, Elbląg 

tel. (55) 623-88-00  kom. 662-353-888, manager 660-330-866 

DODATKOWO W OPCJI 

 

CIEPŁE PRZEKĄSKI 

Zupa Minestrone z warzywami korzennymi i parmezanem   

Tajska zupa rybna z mleczkiem kokosowym i imbirem 

Żur razowy z borowikami   

Krem ziemniak z porem z koprem (i boczkiem)   

Krem sezonowy  

Rosół z kury z domowym makaronem 

Schab rolowany z borowikami i ziemniakiem 

Szaszłyk drobiowy z warzywami 

 

ZIMNE PRZEKĄSKI 

Tatar z łososia z koprem i kaparami 

Tatar z tuńczyka 

Krucha kaczka z sosem żurawinowym  

Pierogi z buraka z bryndzą kozią na mixie sałat 

Półmisek swojskich wędzonek 

Pasztet z marynatami 

Tatar z pomidora w szalotce 

Tartaletki serowe z bakłażanem  

Wędzony półgęsek na gruszce z miodem wrzosowym 


