
zraz wołowy faszerowany ogórkiem, cebulką, boczkiem
tradycyjny kotlet schabowy
pieczeń z karkówki 
koperta ze schabu po królewsku (panierowana) 
de volaille z kurczaka z masłem i pietruszką
roladka drobiowa z suszonymi pomidorami i mozzarellą podawana z sosem porowym i ryżem
medaliony drobiowe w sosie brokułowo – migdałowym
roladka drobiowa ze szpinakiem i fetą (panierowana) 

ziemniaki gotowane, pyzy lub kluski śląskie, frytki lub pieczone ziemniaki
sos pieczeniowy

kompozycja surówek (3 rodzaje)
bukiet gotowanych warzyw lub warzywa sezonowe 

Mięsa (2 porcje na osobę)

Dodatki (1,5 porcji na osobę)

Surówki i warzywa na ciepło (1,5 porcji na osobę)

tradycyjny rosół z makaronem lub zupa krem: brokułowy z prażonymi migdałami, pieczarkowy 
z grzankami, pomidorowy ze śmietanką i bazylią, z białych warzyw z oliwą truflową i prażonym
słonecznikiem, sezonowy, z leśnych grzybów (dopłata do porcji 5 zł) 

 

Wariant I - 125 zł /os.  
ZUPA

DRUGIE DANIE 

DESER

- ciasto z Cukierni Łobza (2 porcje na osobę) - do wyboru z oferty 
- kawa, herbata (bez ograniczeń)



NAPOJE : woda mineralna z cytryną, soki owocowe: pomarańczowe i jabłkowe 
(bez ograniczeń), napoje gazowane: Pepsi, 7 up, Mirinda (limit - 0,85 l na 4 osoby)

KOLACJA (1,5 porcji na osobę + zupa)

udko z kurczaka faszerowane pieczarkami, papryką, żółtym serem lub szaszłyk 

żeberka w marynacie musztardowo – miodowej lub strogonow drobiowy 

golonka po bawarsku lub gotowana z kapustą zasmażaną
pieczywo mieszane (chleb, bułeczki mini), masełko porcjowane
zimne sosy

      drobiowo – warzywny  

      z kluseczkami półfrancuskimi 

* ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA INDYWIDUALNYCH ZMIAN W MENU W ZALEŻNOŚCI 
OD UPODOBAŃ LUB EWENTUALNYCH DIET PAŃSTWA I PAŃSTWA GOŚCI

* ZACHĘCAMY DO ŁĄCZENIA SMAKÓW Z KUCHNIĄ AZJATYCKĄ- MIYAKO SUSHI                 
(do wyboru z oferty – patrz załącznik dodatkowe propozycje do Menu) 

 



zraz wołowy faszerowany ogórkiem, cebulką, boczkiem
koperta ze schabu po królewsku (panierowana) 
polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym
tradycyjny kotlet schabowy
pieczeń z karkówki 
de volaille z kurczaka z masłem i pietruszką
udko z kurczaka faszerowane pieczarkami, papryką , żółtym serem 
pierś z kurczaka z warzywami zapiekana żółtym serem
roladka drobiowa ze szpinakiem i fetą (panierowana) 
roladka drobiowa z suszonymi pomidorami i mozzarellą podawana z sosem porowym i ryżem

ziemniaki gotowane, pyzy lub kluski śląskie, frytki lub pieczone ziemniaki
sos pieczeniowy

kompozycja surówek (3 rodzaje)
bukiet gotowanych warzyw lub warzywa sezonowe 

Mięsa (3 porcje na osobę)

Dodatki (1,5 porcji na osobę)

Surówki i warzywa na ciepło (1,5 porcji na osobę)

tradycyjny rosół z makaronem lub zupa krem: brokułowy z prażonym migdałami, pieczarkowy 
z grzankami, pomidorowy ze śmietanką i bazylią, z białych warzyw z oliwą truflową i prażonym
słonecznikiem, sezonowy, z leśnych grzybów (dopłata do porcji 5 zł)

 

Wariant II - 139 zł /os.  

ZUPA

DRUGIE DANIE 

DESER

- ciasto z Cukierni Łobza (3 porcje na osobę) - do wyboru z oferty 
- kawa, herbata (bez ograniczeń)

NAPOJE : woda mineralna z cytryną, soki owocowe: pomarańczowe i jabłkowe 
(bez ograniczeń), napoje gazowane: Pepsi, 7 up, Mirinda (limit - 0,85 l na 4 osoby)



schab nadziewany suszonymi owocami lub schab faszerowany szpinakiem i żółtym serem
indyk z borowikami
rolada drobiowa z warzywami lub galaretka z kurczaka 
szparagi w szynce lub jajko w szynce 
łosoś w galarecie lub ryba w sosie słodko - pikantnym 
sałatka: grecka, z pieczonego buraka, z grillowanym kurczakiem, z tuńczykiem 

sałatka: brokułowa, jarzynowa, porowa, makaronowa (do wyboru 1-2 propozycji)
pieczywo mieszane (chleb i mini bułeczki), masełko porcjowane

      (do wyboru 1-2 propozycji)

*Dodatkowo w cenie podajemy serwis herbaciano – kawowy

 

PRZEKĄSKI ZIMNE (3 porcje na osobę) 

NAPOJE : woda mineralna z cytryną, soki owocowe: pomarańczowe i jabłkowe 
(bez ograniczeń), napoje gazowane: Pepsi, 7 up, Mirinda (limit - 0,85 l na 4 osoby)

* ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA INDYWIDUALNYCH ZMIAN W MENU W ZALEŻNOŚCI 
OD UPODOBAŃ LUB EWENTUALNYCH DIET PAŃSTWA I PAŃSTWA GOŚCI

* ZACHĘCAMY DO ŁĄCZENIA SMAKÓW Z KUCHNIĄ AZJATYCKĄ- MIYAKO SUSHI                 
(do wyboru z oferty – patrz załącznik dodatkowe propozycje do Menu) 

 



zraz wołowy faszerowany ogórkiem, cebulką, boczkiem
tradycyjny kotlet schabowy
polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym
koperta ze schabu po królewsku (panierowana) 
pieczeń z karkówki 
de volaille z kurczaka z masłem i pietruszką
roladka drobiowa ze szpinakiem i fetą (panierowana) 
roladka drobiowa z suszonymi pomidorami i mozzarellą podawana z sosem porowym i
ryżem
pierś z kurczaka z warzywami zapiekana żółtym serem

ziemniaki gotowane, pyzy lub kluski śląskie, frytki lub pieczone ziemniaki
sos pieczeniowy

kompozycja surówek (3 rodzaje)
bukiet gotowanych warzyw lub warzywa sezonowe 

Mięsa (2 porcje na osobę)

Dodatki (1,5 porcji na osobę)

Surówki i warzywa na ciepło (1,5 porcji na osobę)

tradycyjny rosół z makaronem lub zupa krem: brokułowy z prażonym migdałami, pieczarkowy 
z grzankami, pomidorowy ze śmietanką i bazylią, z białych warzyw z oliwą truflową i prażonym
słonecznikiem, sezonowy, z leśnych grzybów (dopłata do porcji 5 zł) 

 

Wariant III - 143 zł /os.  

ZUPA

DRUGIE DANIE 

DESER

- ciasto z Cukierni Łobza (2 porcje na osobę)- do wyboru z oferty 
- kawa, herbata (bez ograniczeń)



KOLACJA (2 porcje na osobę + zupa) 

barszcz z krokietem lub zupa gulaszowa 
udko z kurczaka faszerowane pieczarkami, papryką, żółtym serem lub szaszłyk 

żeberka w marynacie musztardowo-miodowej
golonka po bawarsku/ gotowana z kapustą zasmażaną lub strogonow drobiowy z
kluseczkami półfrancuskimi 
sałatka: grecka, z grillowanym kurczakiem (jedna propozycja do wyboru) 
sałatka: jarzynowa, brokułowa, porowa (jedna propozycja do wyboru)
ryba po grecki lub ryba w ananasach w sosie słodko-pikantnym
pieczywo mieszane (chleb, bułeczki mini), masełko porcjowane
zimne sosy

      drobiowo – warzywny

NAPOJE : woda mineralna z cytryną, soki owocowe: pomarańczowe i jabłkowe 
(bez ograniczeń), napoje gazowane: Pepsi, 7 up, Mirinda (limit - 0,85 l na 4 osoby)

* ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA INDYWIDUALNYCH ZMIAN W MENU W ZALEŻNOŚCI 
OD UPODOBAŃ LUB EWENTUALNYCH DIET PAŃSTWA I PAŃSTWA GOŚCI

* ZACHĘCAMY DO ŁĄCZENIA SMAKÓW Z KUCHNIĄ AZJATYCKĄ- MIYAKO SUSHI                 
(do wyboru z oferty – patrz załącznik dodatkowe propozycje do Menu) 

 



roladka wieprzowa nadziewana warzywami
koperta ze schabu po królewsku (panierowana) 
tradycyjny kotlet schabowy
pieczeń z karkówki 
roladka drobiowa z suszonymi pomidorami i mozzarellą podawana z sosem porowym i
ryżem
roladka drobiowa ze szpinakiem i fetą (panierowana) 
de volaille z kurczaka z masłem i pietruszką
pierś z kurczaka z warzywami zapiekana żółtym serem

ziemniaki gotowane, pyzy lub kluski śląskie, frytki lub pieczone ziemniaki
sos pieczeniowy

kompozycja surówek (3 rodzaje)
bukiet gotowanych warzyw lub warzywa sezonowe 

Mięsa (2 porcje na osobę)

Dodatki (1,5 porcji na osobę)

Surówki i warzywa na ciepło (1,5 porcji na osobę)

tradycyjny rosół z makaronem lub zupa krem: brokułowy z prażonym migdałami, pieczarkowy z
grzankami, pomidorowy ze śmietanką i bazylią, z białych warzyw z oliwą truflową i prażonym
słonecznikiem, sezonowa, z leśnych grzybów (dopłata do porcji 5 zł) 

 

Wariant IV - 154 zł /os.  
ZUPA

DRUGIE DANIE 

DESER

- ciasto z Cukierni Łobza (2 porcje na osobę)- do wyboru z oferty 
- kawa, herbata (bez ograniczeń)



NAPOJE : woda mineralna z cytryną, soki owocowe: pomarańczowe i jabłkowe 
(bez ograniczeń), napoje gazowane: Pepsi, 7 up, Mirinda (limit - 0,85 l na 4 osoby)

PRZEKĄSKI ZIMNE (2 porcje na osobę) 

schab nadziewany suszonymi owocami lub schab faszerowany szpinakiem i żółtym serem 
rolada drobiowa z warzywami 
galaretka z kurczaka
szparagi w szynce lub jajko w szynce 
ryba po grecku lub ryba w ananasach w sosie słodko-pikantnym
sałatka: grecka, z pieczonego buraka, z tuńczykiem (1 propozycja do wyboru) 
sałatka: makaronowa, jarzynowa, porowa (1 propozycja do wyboru) 
pieczywo mieszane (chleb, bułeczki mini), masełko porcjowane

*Dodatkowo w cenie podajemy serwis herbaciano – kawowy

KOLACJA (1,5 porcji na osobę + zupa) 

 barszcz z krokietem lub zupa gulaszowa 
udko z kurczaka faszerowane pieczarkami, papryką, żółtym serem lub szaszłyk 

strogonow drobiowy z kluseczkami półfrancuskimi 
żeberka w marynacie musztardowo miodowej
golonka po bawarsku podawana z kapustą zasmażaną
zimne sosy
pieczywo (chleb), masełko porcjowane

      drobiowo - warzywny 

* ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA INDYWIDUALNYCH ZMIAN W MENU W ZALEŻNOŚCI 
OD UPODOBAŃ LUB EWENTUALNYCH DIET PAŃSTWA I PAŃSTWA GOŚCI

* ZACHĘCAMY DO ŁĄCZENIA SMAKÓW Z KUCHNIĄ AZJATYCKĄ- MIYAKO SUSHI                 
(do wyboru z oferty – patrz załącznik dodatkowe propozycje do Menu) 

 



zraz wołowy faszerowany ogórkiem, cebulką, boczkiem
koperta ze schabu po królewsku (panierowana) 
tradycyjny kotlet schabowy
pieczeń z karkówki 
polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym
roladka drobiowa z suszonymi pomidorami i mozzarellą podawana z sosem porowym i ryżem
roladka drobiowa ze szpinakiem i fetą (panierowana) 
de volaille z kurczaka z masłem i pietruszką 
medaliony drobiowe w sosie brokułowo-migdałowym
pierś z kurczaka z warzywami zapiekane z żółtym serem

ziemniaki gotowane, pyzy lub kluski śląskie, frytki lub pieczone ziemniaki
sos pieczeniowy

kompozycja surówek (3 rodzaje)
bukiet gotowanych warzyw lub warzywa sezonowe 

Mięsa (3 porcje na osobę)

Dodatki (1,5 porcji na osobę)

Surówki i warzywa na ciepło (1,5 porcji na osobę)

tradycyjny rosół z makaronem lub zupa krem: brokułowy z prażonym migdałami, pieczarkowy z
grzankami, pomidorowy ze śmietanką i bazylią, z białych warzyw z oliwą truflową i prażonym
słonecznikiem, sezonowy, z leśnych grzybów (dopłata do porcji 5 zł)

 

Wariant V - 182 zł /os.  
ZUPA

DRUGIE DANIE 

DESER

- ciasto z Cukierni Łobza (3 porcje na osobę)- do wyboru z oferty 
- kawa, herbata (bez ograniczeń)

PRZEKĄSKI ZIMNE (3 porcje na osobę) 

schab nadziewany suszonymi owocami lub schab faszerowany szpinakiem i żółtym serem
indyk z borowikami
galaretka z kurczaka
szparagi w szynce lub jajko w szynce 
łosoś w galarecie lub ryba w sosie słodko-pikantnym 
sałatka: grecka, z pieczonego buraka, z grillowanym kurczakiem, z tuńczykiem 

sałatka : makaronowa, brokułowa, porowa, jarzynowa (do wyboru 1- 2 propozycji) 
pieczywo mieszane (chleb, bułeczki mini), masełko porcjowane

      ( do wyboru 1-2 propozycji )

*Dodatkowo w cenie podajemy serwis herbaciano-kawowy



NAPOJE : woda mineralna z cytryną, soki owocowe: pomarańczowe i jabłkowe 
(bez ograniczeń), napoje gazowane: Pepsi, 7 up, Mirinda (limit - 0,85 l na 4 osoby)

DESER II

tort z Cukierni Łobza (dodatkowo płatny) - do wyboru z oferty
ciasto (pozostałe z deseru I)

KOLACJA (1,5 porcji na osobę + zupa)

barszcz z krokietem lub zupa gulaszowa 
udko z kurczaka faszerowane pieczarkami, papryką, żółtym serem lub szaszłyk drobiowo -
warzywny 
strogonow drobiowy z kluseczkami półfrancuskimi 
żeberka w marynacie musztardowo miodowej
golonka po bawarsku podawana z kapustą zasmażaną
zimne sosy
pieczywo (chleb), masełko porcjowane

* ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA INDYWIDUALNYCH ZMIAN W MENU W ZALEŻNOŚCI 
OD UPODOBAŃ LUB EWENTUALNYCH DIET PAŃSTWA I PAŃSTWA GOŚCI

* ZACHĘCAMY DO ŁĄCZENIA SMAKÓW Z KUCHNIĄ AZJATYCKĄ- MIYAKO SUSHI                 
(do wyboru z oferty – patrz załącznik dodatkowe propozycje do Menu) 

 


