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Skomponuj własny
zestaw

Minimum trzy propozycje

Bruschetta 
Pasztet domowy z żurawiną i pumperniklem 
Śledź na trzy sposoby (ze śmietaną / po kaszubsku
/ w oleju)
Filet z wędzonej gęsi na konfiturze z czerwonej
cebuli
Tatar z łososia z zielonym ogórkiem i wasabi

Rosół domowy na trzech mięsach ze swojskim
makaronem
Krem sezonowy:
Krem z białych warzyw
Krem z pieczonej papryki z pomidorami
Krem z pora z chrupiącym boczkiem
Krem z dyni z oliwą truflową
Krem z grzybów leśnych ze śmietaną
Krem z zielonego groszku z ptysiami 

Rolada śląska - 54 zł 
Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym - 59 zł
Roladki drobiowe z brokułem, suszonymi
pomidorami i mozzarellą - 46 zł 
Sztufada wołowa szpikowana słoniną wędzoną -
47 zł
Udko z kaczki z glazurowanym jabłkiem - 54 zł
Filet z kaczki z sosem żurawinowym - 58 zł
Tradycyjny kotlet schabowy - 38 zł

Rolada śląska 
Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym 
Roladki drobiowe z brokułem, suszonymi
pomidorami i mozzarellą
Sztufada wołowa szpikowana słoniną wędzoną 
Udko z kaczki z glazurowanym jabłkiem
Filet z kaczki z sosem żurawinowym 
Tradycyjny kotlet schabowy 

Przystawka (jedna do wyboru) - 25 zł

Zupa (jedna do wyboru) - 19 zł

Danie główne serwowane porcjowo (jedno
do wyboru + dwa dodatki) 

Danie główne serwowane wieloporcjowo
(1,5 porcji mięsa na os. + sześć dodatków do
wyboru) -  95 zł

Ziemniaki z wody
Kluski śląskie
Kopytka podsmażane
Ziemniaki pieczone z cebulką
Frytki
Rosti
Gratina ziemniaczna 
Czerwona kapusta
Biała kapusta zasmażana
Buraki
Surówka z pora 
Colesław
Bukiet warzyw na parze 

Lody waniliowe z musem malinowym
Panna cotta
Creme brulee
Tiramisu 
Ciasto 1,5 porcji na os. (trzy rodzaje) 

Selekcja wędlin i mięs pieczystych
Deska serów 
Tymbaliki drobiowe 
Śledź a’la Szwajcaria 
Śledź w sosie musztardowo-miodowym 
Tortilla na trzy sposoby (z kurczakiem / łososiem
/ z warzywami)
Sałatka z brokułem i serem feta z prażonymi
migdałami
Sałatka z kurczakiem, bekonem i grzanką
Jajka faszerowane
Pasztet domowy z żurawiną
Pieczywo, masło

Dodatki

Deser: (jeden do wyboru) - 18 zł

Zimna płyta ( podana w stół lub w bufet) -
59 zł



Nachosy z sosem serowym i chilli  con carne
Tortilla z kurczakiem 
Tortilla z warzywami
Mini burgery
Tartinki (różne rodzaje)
Chorizo z pomidorkiem koktajlowym i mozzarellą
Volaventy
Suszone pomidory w cieście francuskim
Sałatka caprese z mini mozzarelą, bazylią i
pomidorkiem koktajlowym 

Shoarma z wieprzowiny z frytkami stekowymi i
tzatzikami 
Roladki drobiowe z kapustą kiszoną serwowane z
kopytkami podsmażanymi i surówką z pora
Pizza (kilka rodzajów)
Kotlet de volaille z puree ziemniaczanym i
surówką z marynowanej białej kapusty 

Bogracz (z mięsem wołowym, kluskami,
ziemniakami)
Strogonow (z mięsem wołowym, warzywami i
ziemniakami - lekko pikantny) 
Chilli  con carne

Barszcz czerwony z pasztecikami z mięsem
Barszcz czerwony na wywarze jarskim z
pasztecikami ze szpinakiem (wege)
Żurek swojski z ziemniakami 
Zupa serowa
Zupa cebulowa z grzankami

Kawa 
Herbata (kilka rodzajów)
Woda niegazowana z cytrusami 

Cola / Fanta / Sprite 0,25l. / 8 zł 
Sok owocowy 100% 1l. / 17 zł 
Lemoniada sezonowa z owocami 1l. / 27 zł 
Piwo Żywiec 0,3l. / 0,5 l. / 9 zł / 12 zł 
Piwo Żywiec 0% 0,5 l. /11 zł 
Wódka (Wyborowa / Biały bocian) 0,5 l. / 80 zł
Wódki premium (Dalkowski) 0,5 l. 100 zł 
Wino (półwytrawne 1l. / wytrawne 0,75 l.) / 55 zł
Prosecco 1l. / 60 zł 
Aperol Spritz 125ml. /  26 zł 
Woda niegazowana z cytrusami 1l. / 8 zł

Przekąski finger food ( podana w stół lub w
bufet) - 59 zł

Ciepła kolacja (serwowana porcjowo) - 45 zł

Ciepła kolacja (jednogarnkowa) - 27 zł

Ciepła kolacja (jednogarnkowa) - 22 zł

Pakiet napojów podstawowy- 20 zł

Napoje dodatkowe:

Menu dla dzieci w wieku od 2 do 10 lat - 50% *pół
porcji
Dzieci do lat 2 - gratis 
Opłata korkowa za wniesienie własnego alkoholu -
10 zł / osoba pełnoletnia
Wniesienie własnego tortu za okazaniem dowodu
zakupu
Możliwość skomponowania menu dla osób z dietą

Informacje dodatkowe
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