Propozycja Menu
Przystawka – jedna pozycja dań do wyboru
Tortilowe zawijaski z grillowanym kurczakiem, serem typu feta, oraz świeżymi warzywami
Befsztyk tatarski wołowy z cebulą oraz ogórkiem podawany na zapiekanej grzance
Szczupak faszerowany muśnięty sosem chrzanowym serwowany na pumperniklu
Chrupiące grzanki z mieszanką świeżych pomidorów, szpinaku, zapieczone z mozzarellą

Serwis obiadowy – Posiłek gorący
Zupa – jedna do wyboru
Rosół z makaronem i mięsem drobiowym
Krem z białych warzyw z chipsami z jarmużu
Zupa z pomidorów malinowych z kluskami lanymi

Danie główne – podawane na półmiskach
Soczyście aromatyczny kurczak pieczony w marynacie świeżych
ziół w maśle klarowanym owinięty chrupiącym boczkiem
Zrazy wołowe po Chłopsku nadziewane boczkiem,
warzywami, kiszonym ogórkiem po naszemu
Polędwiczki wieprzowe owinięte w chrupiącym bekonie
serwowane w sosie z czarnej porzeczki
Zawijaniec drobiowy a’la de Vollay faszerowany serem i warzywami
Delikatny filet z indyka z warzywami zapiekany z serem
Filet drobiowy zapiekany ze szpinakiem i serem typu feta
Nuggetsy – panierowane na chrupko polędwiczki drobiowe
Duszona pieczeń wieprzowa w sosie grzybowym
Soczysty schab w bekonie zawijany z szynką, serem i ananasem
Filet rybny zapiekany ze szpinakiem, pomidorami i serem
Filet rybny w sosie śmietanowo – pieczarkowym

Dodatki do dania gorącego
Frytki / Talarki ziemniaczane / Młode ziemniaki oprószone koprem /
Tradycyjne kluski z dziurką / Potato Gratins - mini zapiekanki ziemniaczane
Warzywa na gorąco
Surówki na bazie świeżych warzyw

Deser – jeden do wyboru
Puchar lodowy z owocami, bitą śmietaną oraz polewą czekoladową
Ciasto deserowe różne rodzaje

Dla każdego z Gości zapewniamy
 Owoce sezonowe
 Woda mineralna niegazowana z cytryną
 Soki owocowe
 Napoje gazowane
 Drobne słodycze
 Kawa classic + dodatki (mleko, cukier biały)
 Herbata różne smaki + dodatki (cukier biały, cytryna)

Oferta kształtuje się w cenie 115,00 zł od osoby
Przy skorzystaniu z oferty proponujemy



Porcja ciasta deserowego 8,-/os
Porcja tortu komunijnego 15,-/os

Opłaty zależne





Dzieci do lat trzech za darmo (na kolanach u rodziców)
Koszt wniesienia własnego ciasta 6,-/os
Koszt wniesienia własnego tortu 8,-/os
Kamerzysta, fotograf, animator 50% ceny

