
Przyjęcie do 5 godzin_2021 
 

MENU OKOLICZNOŚCIOWE 2021 

 

 

PROPOZYCJA 1 
 

ZUPA: 

ROSÓŁ Z DZIKIEGO PTACTWA 

Domowe pierożki/warzywa korzeniowe/natka pietruszki 

 

DANIE GŁÓWNE: 

PIERŚ KURCZAKA SUPREME 

Gniecione ziemniaki z tymiankiem/mus z marchewki/warzywa sezonowe/sos chasseur 

 

DESER: 

BEZA AGNIESZKI 

Owoce leśne/śmietana chantili/strzelające kryształki 

 

ZIMNE PRZEKĄSKI: 

Deska włoskich wędlin i serów 

Tartaletki z grillowanymi warzywami 

Glazurowany schab z musem chrzanowym 

Golonka w galarecie 

Tortilla z kurczakiem i sałatą 

Sałatka grecka 

Pieczywo 

 

NAPOJE: 

Kawa, herbata (stół szwedzki) 

Woda mineralna z cytryną, sok jabłkowy (0,75 lit./os.) 

 

130 zł/os. 
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PROPOZYCJA 2 
 

ZUPA*: 

KREM Z PIECZONYCH POMIDORÓW 

Creme fraiche/emulsja z pietruszki/bagietka z pesto 

 

DANIE GŁÓWNE: 

POLĘDWICZKI WIEPRZOWE Z ZIOŁAMI 

Pieczone ziemniaki/szałwia/mus z marchewki/warzywa sezonowe/sos demi glace 

 

ZIMNE PRZEKĄSKI: 

Glazurowany schab z musem chrzanowym 

Tatar wołowy z cebulą i marynatami 

Tymbaliki drobiowe 

Pasztet z kaczki z musem żurawinowym 

Śledź marynowany w cherry z salsą z selera naciowego i szalotki 

Ptysie z konfiturą z czerwonej cebuli i śmietankowym kremem 

Sałatka z gruszką, gorgonzolą i prażonym słonecznikiem 

Pieczywo, masło 

 

SŁODKI STÓŁ: 
Ciasta w dwóch smakach 
Puszysty sernik z nutą pomarańczy/ Pleśniak pod bezą z owocami leśnymi 
 

Mini deserki z musami i owocami sezonowymi 
Krem waniliowy z owocami/ Mus czekoladowo-cytrynowy 

 
NAPOJE: 

Kawa, herbata (stół szwedzki) - bez limitu 

Woda mineralna z cytryną, sok jabłkowy, sok pomarańczowy (1 lit./os.) 
 

150 zł/os. 

 

*Zupę można zamienić na rosół z domowym makaronem. 
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PROPOZYCJA 3  (z ciepłą przekąską) 

 

ZUPA*: 

KREM Z BIAŁYCH WARZYW 

Creme fraiche/chips z selera/prażone pestki dyni 

 

DANIE GŁÓWNE: 

ROSTBEF ROLOWANY Z BEKONEM 

Maślane kluseczki/mus z czerwonej kapusty/ogórek kiszony/cebula/sos myśliwski 

 

DESER: 

Tort okolicznościowy naszego wypieku „Naked cake” 

lub 

Mini tartaletki z owocami i musami (słodki stół) 

 

ZIMNE PRZEKĄSKI: 

Tatar z łososia z marynatami i imbirowym majonezem na łódeczkach z cykorii  

Ptysie z konfiturą z czerwonej cebuli i śmietankowym kremem 

Glazurowany schab z musem chrzanowym 

Sezamowe ciasto francuskie z kozim serem i pesto z buraka 

Szparagi w auszpiku z szynką parmeńską 

Pasztet wiejski z marynatami 

Sałatka z kurczakiem teyriaki, bekonem i sosem winegret 

Pieczywo, masło 

 

CIEPŁA PRZEKĄSKA: 

Żur warmiński z jakiem i białą kiełbasą 

 

SŁODKI STÓŁ: 

Ciasta w dwóch smakach 

 

NAPOJE: 

Kawa, herbata - bez limitu 

Woda mineralna z cytryną, sok jabłkowy, sok pomarańczowy, Pepsi (1,2 lit./os.) 
 

185 zł/os. 
 

*Zupę można zamienić na rosół z domowym makaronem. 
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