
karp smażony na maśle z odrobiną cebulki
kapusta z grzybami
kluski z makiem
śledź w śmietanie 
ryba po grecku lub ryba w ananasach w sosie słodko-pikantnym 
sałatka z tuńczykiem 
pierogi z kapustą i grzybami 

pieczywo i masło
ziemniaki gotowane 
sos grzybowy

Dodatki:

barszc z uszkami lub krem pieczarkowy z groszkiem ptysiowym

 

Wariant I - 79 zł /os.  
ZUPA

DRUGIE DANIE (2 porcje na osobę) 

DESER ŚWIĄTECZNY (1,5 porcji na osobę) 

• ciasto: piernik, makowiec, sernik 
kawa, herbata

NAPOJE

kompot z suszonych owoców
woda mineralna oraz soki owocowe 

* Kieliszek czerwonego wina lub grzaniec korzenny – 6zł/os



karp smażony na maśle z odrobiną cebulki
filet z miruny panierowany z dodatkiem cytryny 
kapusta z grzybami
kluski z makiem
śledź w śmietanie
sałatka z tuńczykiem 
ryba po grecku lub ryba w ananasach w sosie słodko – pikantnym 
pierogi z kapustą i grzybami

pieczywo i masło
ziemniaki gotowane 
sos grzybowy

Dodatki:

barszcz z uszkami lub krem pieczarkowy z groszkiem ptysiowym 

Wariant II - 97 zł /os.  

ZUPA

DRUGIE DANIE (2,5 porcji na osobę) 

DESER ŚWIĄTECZNY (2 porcje na osobę) 

ciasto: piernik, makowiec , sernik
kawa, herbata

NAPOJE

kompot z suszonych owoców
woda mineralna oraz soki

* Kieliszek czerwonego wina lub grzaniec korzenny – 6zł/os.

* 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) 

 



karp smażony na maśle z odrobiną cebulki
filet z miruny panierowany z dodatkiem cytryny 
zapiekanka rybna
kapusta z grzybami
kluski z makiem
pierogi z kapustą i grzybami, ruskie
 

pieczywo i masło
sos grzybowy
ziemniaki pieczone lub gotowane

Dodatki (1,5p/os.):

barszcz z uszkami lub zupa z leśnych grzybów 

Wariant III - 134 zł /os.  

ZUPA

DRUGIE DANIE (3 porcje na osobę) 

DESER ŚWIĄTECZNY (2 porcje na osobę) 

ciasto: piernik, makowiec , sernik
kawa, herbata

PRZEKĄSKI ZIMNE (2 porcje na osobę)

śledź w śmietanie  
ryba po grecku lub ryba w ananasach w sosie słodko-pikantnym
łosoś w galarecie 
sałatka z tuńczykiem 
sałatka jarzynowa
pieczywo, masło

*Dodatkowo podajemy serwis herbaciano-kawowy 



NAPOJE

kompot z suszonych owoców
woda mineralna oraz soki

* Kieliszek czerwonego wina lub grzaniec korzenny – 6zł/os.

* 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) 

 



karp smażony na maśle z odrobiną cebulki
sandacz w sosie śmietanowo-grzybowym
zapiekanka rybna
kapusta z grzybami
kluski z makiem
pierogi z kapustą i grzybami, ruskie

pieczywo i masło
sos grzybowy
ziemniaki pieczone lub gotowane

Dodatki (1,5p/os.):

barszcz z uszkami lub zupa z leśnych grzybów 

Wariant IV - 149 zł /os.
kieliszek białego wina gratis  

ZUPA

DRUGIE DANIE (2,5 porcji na osobę) 

DESER ŚWIĄTECZNY (2 porcje na osobę) 

ciasto: piernik, makowiec, sernik
kawa, herbata

PRZEKĄSKI ZIMNE (2 porcje na osobę)

śledź w śmietanie 
ryba po grecku lub w ananasach w sosie słodko-pikantnym
tartaletki z pastą z avokado i wędzonym łososiem
łosoś w galarecie
sałatka z tuńczykiem 
sałatka grecka
pieczywo, masło

 *Dodatkowo podajemy serwis herbaciano - kawowy



NAPOJE

kompot z suszonych owoców
woda mineralna oraz soki

* Kieliszek czerwonego wina lub grzaniec korzenny – 6zł/os.

* 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) 

 


