Zestawy 50,00 zł/ osoba

zestaw nr 1
zacierka babuni z kluskami kładzionymi
kotlet de volaille, ziemniaki gotowane,
surówka ze świeżych warzyw
woda mineralna, kawa, herbata

zestaw nr 2
barszcz biały z jajkiem podany z pieczywem
roladka z piersi kurczaka faszerowana serem feta i suszonymi pomidorami
w sosie bazyliowym
ziemniaki gotowane, surówka ze świeżych warzyw
woda minerlna, kawa, herbata

zestaw nr 3
rosół z makaronem
pieczony karczek w sosie pieczeniowym ,
ziemniaki gotowane ,sałatka z kapusty pekińskiej
woda mineralna ,kawa, herbata

zestaw nr 4
zupa ogórkowa podana z pieczywem
schab faszerowany pieczarkami w złocistej panierce ,
ziemniaki gotowane ,świeża surówka
woda minerlna, kawa, herbata

Zestawy 60,00 zł/ osoba

zestaw nr 1
barszcz czerwony z kołdunami
grillowana pierś z pieczarkami, ziemniaki opiekane,
surówka ze świeżych warzyw
deser lodowy
woda mineralna,soki, kawa, herbata

zestaw nr 2
barszcz biały z jajkiem podany z pieczywem
schabowy po staropolsku z kapustą zasmażaną
ziemniaki opiekane, surówka ze świeżych warzyw
szarlotka królewska
woda mineralna, soki, kawa, herbata

zestaw nr 3
rosół z makaronem wiosennym
dorsz duszony w warzywach ,
puree ziemniaczane ,zestaw surówek
w-z
woda mineralna, soki ,kawa, herbata

zestaw nr 4
zupa krem z brokułów
polędwiczka wieprzowa w sosie serowym ,
ziemniaki gotowane ,warzywa z pieca
owoce z bitą śmietaną
woda mineralna, soki , kawa, herbata

Zestawy 70,00 zł/ osoba
zestaw nr 1
rolada z kaczki z żurawiną
zupa francuska z pulpetami
polędwiczka wieprzowa w sosie borowikowym, ziemniaki opiekane,
zestaw surówek
szarlotka na ciepło z lodami
woda mineralna, kawa, soki,, herbata
- lampka wina 100 ml

zestaw nr 2
łosoś w cieście szpinakowym z serkiem ziołowym
krem z pomidorów z pianką bazyliową
polędwiczka w boczku w sosie BBQ na szpinaku
ziemniaki opiekane, zestaw surówek
sernik na zimno z ricotty
woda mineralna, soki, kawa, herbata
lampka wina 100 ml

zestaw nr 3
pasztet cielęcy z kurkami w cieście francuskim
żur staropolski
sandacz pieczony na kurkach w śmietanie
puree ziemniaczane ,zestaw surówek
tiramisu
woda mineralna, soki ,kawa, herbata
lampka wina 100 ml

zestaw nr 4
roladki z cukinii z twarożkiem ziołowym
zupa borowikowa z łazankami
kaczka pieczona z jabłkiem i żurawiną ,
ziemniaki opiekane , buraczki na ostro
sernik z białą czekoladą
woda mineralna, soki , kawa
lampka wina 100 ml

