
Przystawki 
Plastry pieczonego indyka na musie z tuńczyka z kaparami

Biała ryba faszerowana warzywami w galaretce
Półmisek mięs pieczonych: szynka w jałowcu, boczek w ziołach, karczek w przyprawach,  

pasztet domowy z sosem żurawinowym i chrzanowym
Półgęsek podany na rukoli z malinowym sosem winegret i parmezanem

Łosoś gravlax podany na sałatach z cytrusami i czarnuszką
Tatar wołowy z domowymi marynatami serwowany na życzenie

Roladki z grillowanej cukinii z serkiem Almette  
i suszonymi pomidorami pod pierzynką z rukoli

Mozzarella z pomidorkami koktajlowymi, świeżą bazylią i octem balsamicznym
Sałata lodowa z grillowanym kurczakiem i ananasem,  

majonezem curry posypana prażonym sezamem i migdałami
Mix sałat wiosennych z grzankami i dresingiem bazyliowym

Wybór pieczywa, masło

Do wyboru jedna zupa
Tradycyjny rosół z makaronem

Flaczki wołowe 
Krem z zielonych szparagów z grzanką i plastrami chrupiącej szynki parmeńskiej

Krem z brokułów z prażonymi płatkami migdałów

Do wyboru jedno danie główne
Sakiewka drobiowa faszerowana pieczarkami i żółtym serem  

w złocistej panierce, pieczone talarki ziemniaczane, warzywne ragout

Pierś z kaczki z musem malinowym, pieczone łódeczki ziemniaczane,  
buraczki glazurowane w miodzie

Menu komunijne 185 zł
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Medaliony z polędwiczki wieprzowej zapiekane  
z pomidorami i mozzarella podane na plastrach grillowanej cukinii,  

ziemniaki z wody podane z młodą kapustką z koperkiem

Policzki wołowe podane z sosem z warzyw i czerwonego wina,  
kluseczki śląskie, sałatka grecka

Sandacz z cytrynowym risotto, podany  
z blanszowanym szpinakiem w białym winie

Desery
Lody z owocami

Patera ciast

Patera filetowanych owoców

Dla dzieci
Tradycyjny rosół z makaronem

Paski z piersi kurczaka w kukurydzianej panierce  
z frytkami podane z surówką z marchewki i ananasa, ketchup

Cena obejmuje
Napoje niegazowane: woda, wybór soków, kawa oraz herbata 

Koszt obsługi(do 6 godzin) – przystawki uzupełniane przez 3 godz. 

Eleganckie nakrycie stołów 

W dni cieszące się największą popularnością  
zapewniamy opiekę nad dziećmi   

Bezpłatny parking dla gości 

Dania dodatkowe
Boeuf Strogonow z bułeczką 25 zł

Barszcz czerwony z pasztecikiem francuskim 18 zł

Starofrancuska potrawka z szynki z pieczarkami w sosie śmietanowym 35 zł

Informacje dodatkowe:
Menu dla dzieci do lat 3 – bezpłatnie 

Menu dla dzieci do lat 10  50% ceny
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