Imprezy
okolicznościowe
MENU TRADYCYJNE PORCJOWANE

wersja 1
Zupa

Rosół z makaronem

Danie główne

Kotlet schabowy lub filet z kurczaka panierowany,
surówka, ziemniaki
Ciasto, kawa/herbata/woda/soki 100%

wersja 2
Zupa
Rosół z makaronem

Danie główne

Devolaj lub rolada wieprzowa, surówka, ziemniaki lub kluski
Ciasto, kawa/herbata/woda/soki 100%

wersja 3
Zupa

Rosół z makaronem

Danie główne

Rolada wołowa, surówka, kluski
Ciasto, kawa/herbata/woda/soki 100%

Imprezy
okolicznościowe
MENU SPECJALNE PORCJOWANE
zupy
Rosół z makaronem
Zupa pomidorowa
Zupa pieczarkowa
Barszcz czerwony
Krem pomidorowy
Krem brokułowy
Krem grzybowy
Krem sezonowy

Dania główne
Gulasz wieprzowy

Strogonow (wołowy)
Barszcz czerwony z krokietem
Barszcz czerwony z domowymi uszkami
Roladka z kurczaka faszerowana serem taleggio z boczkiem
+2 dodatki
Polędwiczka wieprzowa z kremem z gorgonzoli +2 dodatki
Filet z okonia morskiego lub dorada na kremie z sezonowych warzyw
Filet z dorsza w pergaminie +2 dodatki

Imprezy
okolicznościowe
ZIMNA PŁYTA
min. 5 os

półmisek swojskich serów i wędlin
śledzie w oleju lub w śmietanie
ryby (dorsz) na kwaśno
ryby (dorsz) po grecku
sałatka jarzynowa
sałatka brokułowa
tymbaliki drobiowe

WŁOSKA ZIMNA PŁYTA
min. 5 os

focaccia
grzanki mix
deska włoskich serów
deska włoskich wędlin
sałatka taormina
grillowane warzywa

Imprezy
okolicznościowe
DODATKOWO na 5 osób
sałatka caprese
sałatka z kurczakiem i ananasem
sałatka taormina
(sałata, tuńczyk, mozzarella, jajko, pomidorki, czerwona cebula)
sałatka sycylia
(sałata, krewetki, rukola, pomarańcza, grapefruit, pistacje)
sałatka włoska
(sałata, pomidor, oliwki, cebula, rukola, krem balsamiczny)
sałatka grecka
(sałata, ogórek, papryka, oliwki, pomidorki, czerwona cebula)
jajka faszerowane
jajka faszerowane z tuńczykiem
jajka faszerowane z łososiem
koreczki caprese
koreczki serowe
koreczki serowe i salami

Imprezy
okolicznościowe
MENU Z DANIAMI NA PATERACH

wersja 1
Zupa

Rosół z makaronem

Danie główne
2 mięsa na osobę
(Rolada wieprzowa, schabowe, devolaj, karczek),
zestaw surówek, kluski i ziemniaki
Ciasto, kawa/herbata/woda/soki 100%

wersja 2
Zupa

Rosół z makaronem

Danie główne
2 mięsa na osobę
(Rolada wołowa śląska, schabowe, devolaj, karczek),
zestaw surówek, kluski i ziemniaki
Ciasto, kawa/herbata/woda/soki 100%

Imprezy
okolicznościowe
DODATKI

Kawa parzona i rozpuszczalna
Herbata czarna
Soki 100% (pomarańczowe i jabłkowe)
Woda gazowana i niegazowana

nielimitowane!
Możliwość zamówienia fontanny
czekoladowej wraz z owocami i
przekąskami

DODATKOWO OFERUJEMY
Klimatyzowany lokal
Kącik dla dzieci
Dzieci do lat 3 GRATIS!
Dzieci od 3-7 lat płacą 50% ceny
Brak opłaty serwisowej w przypadku własnego tortu
Możliwość uzgodnienia menu w przypadku osób
przestrzegających konkretne diety
Specjalna karta z drinkami

INFORMACJE

Możliwość wniesienia własnego, mocnego alkoholu
po uiszczeniu opłaty 10zł od butelki 0,5L lub 0,7L

