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Propozycje menu na Przyjęcie Pożegnalne 

 

Propozycja I  
w cenie 55 zł brutto / osoba (do 30 osób) 

w cenie 50 zł brutto / osoba (powyżej 30 osób) 

drugie danie serwowane z deserem 45 zł brutto / osoba 

 

Zupa (jedna do wyboru):  

Rosół z makaronem i płatkami świeżej pietruszki  

Krem brokułowy z groszkiem ptysiowym 

Tradycyjna zupa pomidorowa z domowym makaronem 

 

Danie główne (jedno do wyboru): 

Rolada drobiowa faszerowana warzywami królewskimi z sosem śmietanowo –koperkowym  

Tradycyjny kotlet schabowy panierowany podawany z kapustą zasmażaną 

Pieczeń z karczku w sosie własnym  

Mintaj w cieście piwnym 

Kotlet De Volaile 

 

Dodatki (jedno do wyboru): 

Ziemniaki z koperkiem  

Ziemniaki opiekane  

  

Surówki:   

Bukiet surówek sezonowych  

 

Deser:  

Jabłecznik na kruchym cieście z bitą śmietaną.  

    

Napoje:  

Kawa, herbata (bez ograniczeń)  

Woda z cytryną (bez ograniczeń)  

Sok owocowy 300ml 
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Propozycja II 
w cenie 63 zł brutto / osoba 

 

Zupa (jedna do wyboru):  

Rosół z makaronem i natką świeżej pietruszki  

Staropolski żurek na wędzonce z kiełbasą i jajkiem  

Krem pieczarkowy z natką pietruszki  

    

Danie główne (podawane na półmiskach trzy rodzaje mięsa do wyboru z poniższych):  

Kotlet „Szwajcarski” pełen sera  

Rolada wołowa w sosie pieczeniowym 

Rolada drobiowa z pieczarkami i serem 

Tradycyjny kotlet schabowy panierowany 

Pieczeń z karczku  w sosie własnym 

  

Dodatki:  

Ziemniaki z koperkiem  

Ziemniaki opiekane  

       

Surówki:  

Kapusta zasmażana  

Bukiet surówek sezonowych (trzy rodzaje)  

 

Deser:  

Sernik i jabłecznik na kruchym cieście  

    

Napoje:  

Kawa, herbata (bez ograniczeń)  

Woda z cytryną (bez ograniczeń)  

Sok owocowy 300ml  
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Propozycja III 
w cenie 80 zł brutto / osoba 

cena bez przystawki 72 zł brutto / osoba 

 

Przystawka (jedna do wyboru):  

Sałatka Caprese – pomidor przekładany plastrami mozzarelli, skropione oliwą z oliwek i octem 

balsamicznym  

Parfaite z kurczaka z sosem kaparowym na mixie sałat 

  

Zupa (jedna do wyboru):  

Krem brokułowy z prażonymi płatkami migdałów 

Pomidorowa pachnąca Toskanią z kluseczkami drobiowymi  

Rosół z makaronem i płatkami świeżej pietruszki  

  

Danie główne (podawane na półmiskach trzy rodzaje mięs do wyboru z poniższych):  

Filet z indyka w chrupiącej migdałowej panierce  

Medaliony z polędwicy wieprzowej 

Roladki z soli na szpinaku w sosie estragonowym  

Szynka pieczona w ziołach 

Zrazy wołowe w sosie pieczeniowym 

  

Dodatki:  

Ziemniaki z koperkiem  

Ziemniaki opiekane  

Kolorowy ryż  

  

Surówki:  

Mix sałat z sosem vinaigrette  

Bukiet surówek  

  

Deser:   

Sernik i jabłecznik na kruchym cieście  

Owoce podawane na paterze  

  

Napoje:  

Kawa, herbata (bez ograniczeń)  

Woda z cytryną (bez ograniczeń)  

Sok owocowy 300ml 

 


