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170 zł/os. 185 zł/os. 210 zł/os. 
ZUPA 

(do wyboru 1) 
ZUPA 

(do wyboru 1) 
ZUPA 

(do wyboru 1) 

Rosół z kury z makaronem Rosół z kury z makaronem Rosół z kury z makaronem 

Krem z pieczarek  
z groszkiem ptysiowym 

Krem z pieczarek  
z groszkiem ptysiowym 

Krem z pieczarek 
 z groszkiem ptysiowym 

Cebulowa z grzankami Cebulowa z grzankami Cebulowa z grzankami 

Krem z pomidorów  
z groszkiem ptysiowym 

Krem z pomidorów  
z groszkiem ptysiowym 

Krem z pomidorów  
z groszkiem ptysiowym 

DANIE GŁÓWNE 
(do wyboru 3) 

DANIE GŁÓWNE 
(do wyboru 3) 

DANIE GŁÓWNE 
(do wyboru 4) 

Frykasy - kurczak  

w potrawce z sosem i ryżem 
Frykasy - kurczak  

w potrawce z sosem i ryżem 
Frykasy - kurczak  

w potrawce z sosem i ryżem 

Pierś drobiowa z serem  
i ziołami 

Pierś drobiowa z serem  
i ziołami 

Pierś drobiowa z serem  
i ziołami 

De Volaille De Volaille De Volaille 

Roladki drobiowe nadziewane 
grzybami 

Roladki drobiowe nadziewane 
grzybami 

Roladki drobiowe nadziewane 
grzybami 

Kaczka z żurawiną Kaczka z żurawiną Kaczka z żurawiną 

Pieczeń staropolska Pieczeń staropolska Pieczeń staropolska 

Zraz wieprzowy Zraz wieprzowy Zraz wieprzowy 

Kotlet schabowy Kotlet schabowy Kotlet schabowy 

DODATKI DODATKI DODATKI 

Ziemniaki – 50% Ziemniaki – 50% Ziemniaki – 50% 

Frytki – 50% Frytki – 50% Frytki – 50% 

WARZYWA 
 (do wyboru 2) 

WARZYWA 
(do wyboru 3) 

WARZYWA 
(do wyboru 3) 

Groszek z marchewką Groszek z marchewką Groszek z marchewką 

Warzywa gotowane Warzywa gotowane Warzywa gotowane 

Kapusta zasmażana Kapusta zasmażana Kapusta zasmażana 
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Surówka z marchwi i pora Surówka z marchwi i pora Surówka z marchwi i pora 

Surówka z selera z groszkiem Surówka z selera z groszkiem Surówka z selera z groszkiem 

Surówka gdyńska Surówka gdyńska 
 

Surówka gdyńska 

Buraczki na zimno Buraczki na zimno Buraczki na zimno 

DESER DESER DESER 

Lody z bitą śmietaną i bakaliami / owocami 

Bufet kawowy dostępny przez cały czas trwania imprezy - bez ograniczeń. 

ZAKĄSKI ZIMNE 
(pieczywo i masło  
oraz do wyboru 4) 

ZAKĄSKI ZIMNE 
(pieczywo i masło  
oraz do wyboru 4) 

ZAKĄSKI ZIMNE 
(pieczywo i masło  
oraz do wyboru 5) 

Ślimaczki z łososia Ślimaczki z łososia Ślimaczki z łososia 

Łosoś wędzony Łosoś wędzony Łosoś wędzony 

Śledziowe trio Śledziowe trio Śledziowe trio 

Pstrąg w galarecie Pstrąg w galarecie Pstrąg w galarecie 

Patera mięs pieczonych Patera mięs pieczonych Patera mięs pieczonych 

Kulki drobiowe w sosie tatarskim Kulki drobiowe w sosie tatarskim Kulki drobiowe w sosie tatarskim 

Tymbalik drobiowy Tymbalik drobiowy Tymbalik drobiowy 

Wędzonki od chłopa 
 z marynatami 

Wędzonki od chłopa  
z marynatami 

Wędzonki od chłopa 
 z marynatami 

Sałatka gyros Sałatka gyros Sałatka gyros 

Sałatka Caprese Sałatka Caprese Sałatka Caprese 

Sałatka brokułowa  
z migdałami 

Sałatka brokułowa 
 z migdałami 

Sałatka brokułowa 
 z migdałami 

KOLACJA 
danie na ciepło  
(do wyboru 2) 

KOLACJA 
danie na ciepło 
 (do wyboru 3) 

KOLACJA 
danie na ciepło  
(do wyboru 3) 

Barszcz czerwony 
 z pasztecikiem 

Barszcz czerwony  
z pasztecikiem 

Barszcz czerwony  
z pasztecikiem 

Żurek z jajkiem Żurek z jajkiem Żurek z jajkiem 
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Potrawka a’la strogonow Potrawka a’la strogonow Potrawka a’la strogonow 

Skrzydełka w miodzie Skrzydełka w miodzie Skrzydełka w miodzie 

Pierś drobiowa z pieczarkami Pierś drobiowa z pieczarkami Pierś drobiowa z pieczarkami 

Udko w pikantnej otoczce Udko w pikantnej otoczce Udko w pikantnej otoczce 

Szaszłyk drobiowy Szaszłyk drobiowy Szaszłyk drobiowy 

Szaszłyk wieprzowy Szaszłyk wieprzowy Szaszłyk wieprzowy 

Karkówka grillowana  
z sosem czosnkowym 

Karkówka grillowana  
z sosem czosnkowym 

Karkówka grillowana 
 z sosem czosnkowym 

INNE INNE INNE 

Fontanna czekoladowa z owocami – 300zł 
(czas pracy: 1 - 1,5h) 

Napoje gazowane i niegazowane  we własnym zakresie lub po ustaleniu ze zleceniobiorcą. 
Ciasta i owoce we własnym zakresie lub po ustaleniu ze zleceniobiorcą. 

Dekoracja Sali w pokrowce na krzesła GRATIS. 
Dekoracja stołów we własnym zakresie lub po ustaleniu ze zleceniobiorcą. 

Wynajem Sali do 6 godzin. 
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