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PRZYSTAWKA (proszę wybrać jedną):

znajduje się na stole przed przybyciem gości
do przystawki proponujemy wino  białe i czerwone, serwowane przez kelnerów

1/. Podwędzane płatki polędwiczki wieprzowej na kolorowych sałatach z sosem balsamicznym o aromacie gruszki i orzechów 
2/. Mini tacos faszerowane słodko- pikantnym kurczakiem na rukoli z pomidorkami koktajlowymi 

I DANIE  (proszę wybrać jedno):
1/. rosół królewski z makaronem i kawałkami kaczki (serwowany przez kelnerów),
2/. Krem pomidorowo- paprykowy z poduszeczkami z ciasta francuskiego 

II DANIE:
podawane na półmiskach 
    
1/. pieczony indyk z jabłkiem i żurawiną,
2/. śląska rolada wołowa,
3/. kotlet cordon bleu ze schabu             
4/. filet z pstrąga w migdałach 

SOSY:
1/. sos pieczeniowy,
2/. sos grzybowo-śmietanowy (jasny).

DODATKI:
1/. kluseczki śląskie,
2/. młode ziemniaki z wody z koperkiem i masłem
  

DODATKI DO OBIADU NA ZIMNO /SURÓWKI (proszę wybrać dwa):
1/. z czerwonej kapusty (jabłko, cebulka, oliwka),
2/. z kiszonej kapusty (marchewka, jabłko, cebula, oliwa),
3/. z tartej marchewki i mandarynek,
4/. miks sałat z pomidorkami koktajlowymi i sosem vinaigrette. 

DODATKI DO OBIADU NA CIEPŁO (proszę wybrać dwa):
1/. biała kapusta zasmażana z boczkiem,
2/. buraczki zasmażane
3/. fasolka szparagowa obsmażana w bułeczce
4/. warzywa z pary z sosem beszamelowym

DESER (proszę wybrać 1 rodzaj):
1/. puchar lodowy ze świeżymi owocami i sosem  
2/. deser bezowy przekładany bitą śmietaną z mascarpone i owocami 

CIASTO (2 kawałki na osobę)

ZIMNE ZAKĄSKI
wszystkie wymienione poniżej znajdują się na stołach Gości

1/. półmisek tradycyjnych zimnych mięs pieczonych i wędlin,
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2/. pasztet z żurawiną,
3/. deski serów różnych, z bakaliami,
4/. galaretki drobiowo- warzywne,
5/. śledzie w śmietanie,
6/. jajka faszerowane musem pieczarkowym

7/. sos tatarski, sos chrzanowy, musztarda, chrzan, marynaty, masełko ziołowe,  pieczywo jasne i ciemne.

SAŁATKI: 

1/. sałatka jarzynowa,
2/. sałatka gyros,
3/. sałatka Caprese podana na rukoli

GORĄCA KOLACJA  (proszę wybrać 1 danie): 
serwowana przez kelnerów

1/. bogracz na wieprzowinie, 
2/. risotto z kurczakiem i warzywami,
3/. barszczyk czerwony z pasztecikiem w cieście drożdżowym,                                                

Woda z cytryną w cenie
Sok owocowy 200 ml w cenie
Herbata w cenie
Kawa w cenie
Kieliszek wina białego lub czerwonego do obiadu w cenie

Koszt komunii 200 zł /os

dzieci do lat 3 bezpłatnie
dzieci w wieku między 4, a 14 lat – rabat 50%

Możliwość osobnego menu dla dzieci

Zupa: 
zupa pomidorowa z makaronem lub rosół z makaronem

Danie główne: 
nuggetsy z kurczaka podane z frytkami i surówką z tartej marchewki i jabłka

Koszt napoi zimnych i alkoholu nie wymienionych w menu rozliczany:

Napoje z systemy Pepsi (Pepsi, 7Up, Mirinda, Woda gaz. i niegaz.) 0,2l – 4 zł
Soki owocowe (jabłko, pomarańcza, grapefruit, czarna porzeczka) 0,2l – 4 zł

wódka (Pan Tadeusz, Wyborowa, Luksusowa, Bols) 50 zł/ 0,5l but.
Wódka (Finlandia) 70 zł/ 0,5 l
wino Contadino białe lub czerwone 35 zł/ 0,75l but.
piwo Tyskie Gronie, Klasycznwe, Książęce Czerwony Lager, Lech 9 zł/0,5l .

Płatne wg spożycia. 
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