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CATERING MENU 
  

Zakąski zimne (podawane na platerach jednorazowych) 
 

łosoś wędzony z zielonym ogórkiem i sosem miodowo -koperkowym        12 zł. 

dojrzewająca szynka na melonie przesmarowana balsamico        12 zł. 

jajko w szynce               6 zł. 

szparagi w szynce              6 zł. 

schab ze śliwką i morelą              6 zł  

schab nadziewany musem z sera feta            6 zł. 

indyk z owocami               7 zł. 

roladka z kurczaka z papryką i owocami             7zł. 

polędwiczki wieprzowe z suszonymi pomidorami .           9 zł. 

pasztet tradycyjny z żurawiną             7 zł 

łosoś w galarecie               9 zł.  

sandacz w galarecie            10 zł. 

sałatka bawarska               6 zł. 

sałatka jarzynowa              6 zł. 

sałata grecka               7 zł. 

 

 

Zupy 
 

żurek staropolski              9 zł. 

krem szparagowy              8 zł. 

krem borowikowy                        10 zł. 

krem brokułowy               8 zł. 

 

Mięsa 
 

de volaille              14 zł. 

grillowana pierś z kurczaka z sosem winogronowym         15 zł. 

grillowana pierś z kurczaka z suszonym pomidorem i szpinakiem       15 zł. 

pieczone udko kacze z brzoskwinią i żurawiną         21 zł. 

udko kurczaka pieczone             13 zł. 

zraz wieprzowy             20 zł. 

schabowy panierowany/soute           14 zł. 

polędwiczki wieprzowe z kurkami w śmietanie         22 zł. 

steki z polędwiczek wieprzowych z suszonym pomidorem i boczkiem                    22 zł. 
pieczeń wieprzowa            17 zł. 

zraz wołowy             22 zł. 

golonka po bawarsku                  100g /4zł. 

befsztyk z polędwicy wołowej z ananasem           38 zł. 

bryzol z polędwiczki wieprzowej z pieczarkami         21 zł. 

bryzol z polędwicy wołowej z pieczarkami           34 zł. 

sandacz smażony z sosem serowy           32 zł. 

stek z łososia             30 zł. 
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Dodatki 
 

kopytka,kluski półfrancuskie           5 zł.  

bukiet surówek              5 zł. 

bukiet jarzyn na ciepło             7 zł. 

kapusta zasmażana             5 zł. 

Buraczki               5 zł 

sos tatarski              4 zł  

ziemniaki                5zł 

 

POLECAMY 
 

szynki z naszej wędzarni                1 kg./50 zł 

szynka pieczona w całości                200g/15 zł 

 

 

Plater  z naszymi zakąskami  na 10 osób już od  60 zł!!!! 
 

 

Ciasta  naszego wypieku 
 

sernik tradycyjny             5,50zł  

sernik na czekoladowym spodzie           6 zł. 

Szarlotka             6 zł. 
 

 

 

DANIA MIĘSNE SUROWE – ODBIÓR WŁASNY. 
 

 

 
1. De volaille                                                                                                 6,00zł. 

2. De volaille z pieczarkami                                                                          7,00zł. 

3. De volaille z szynką                                                                                   7,00zł. 

4. Kotlet po szwajcarsku                                                                                8,00zł. 

5. Szaszłyk z karkówki                                                                                  7,50zł. 

6. Zraz wieprzowy                                                                                         7,50zl. 

7. Zraz wołowy                                                                                              8,00zl. 

8. Roladki z kurczaka                                                                                     7,50zl. 

9. Bigos  1 kg.                                                                                               25,00zł. 

 

 

 

 


