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Zupa: jedna do wyboru serwowana w wazach 
 

• zupa tajska z krewetkami/mleczko kokosowe, trawa cytrynowa 

• zupa rybna z sandaczem 

• gulasz wołowy 

• zupa rybna z owocami morza 

• francuska zupa serowa z grzanką 

• krem z topinamburu  z łososiem pieczonym i czarnuszką 

• krem z buraka 
 

 

Drugie danie: trzy dania do wyboru - serwowane na półmiskach 
 

● pieczona kaczka w pomarańczach z glazurowanymi jabłkami 
● filet z dorsza, sos cytrynowy 
● filet z sandacza, sos cytrynowy 
● pieczony łosoś 
● pieczony pstrąg w papilotach 
● Polędwiczka wieprzowa zawinięta w szynce parmeńskiej, 

świeże  zioła 
● grillowane polędwiczki wieprzowe, sos z leśnych grzybów, 
● sakiewki z kurczaka, suszony pomidor, brokuł, ser gorgonzola 

 



 

 

Dodatki serwowane na półmiskach: trzy do wyboru 
 

● puree ziemniaczane 
● puree z batatów 
● puree z brokułu i ziemniaków 
● ryż paraboliczny 
● frytki stekowe 

 

Surówki, sałatki, przystawki: trzy do wyboru 
 

•  ringi z kalmarów z mixem sałat 
• krewetki z mixem sałat 
• bruschetta z pomidorami, ser mozzarella i anchois  

• sałatka z baby szpinaku/pomarańcze/prażone ziarna/set feta lub 
kozi/sos balsamico/ 

 

Zimny bufet trzy dania do wyboru: 
 

• tatar z łososia  

• tatar ze śledzia  

• tatar wołowy 

• carpaccio z polędwicy wołowej  

• terrina z pieczonymi warzywami 

• Roladki z kaczki z żurawiną 
   

Napoje: 
 

• karafka wody 1L z owocami  i miętą na 4 osoby, karafka soku 1L 
na 10 osób (do wyboru: jabłkowy, pomarańczowy, multiwitamina, 
itp.) 1L na 10 osób napojów gazowanych ( pepsi, 7up, mirinda itp. 

• pozostałe napoje ciepłe i zimne według zamówienia. (na zasadzie 



 

 

otwartego rachunku) 

• serwis kawowy (kawa rozpuszczalna lub mielona) i herbaty do 
samodzielnej obsługi, wszystko naszykowane na osobnym stoliku 
10zł/osoba 

• serwis dowolnej kawy i herbaty z ekspresu do kawy z podaniem 
do stolika 15zł/osoba  

 

Słodki stół: 
 
Cena do ustalenia, możemy upiec ciasta (np. sernik, tort, rafaello, 
zielony mech, jabłecznik, tarta owocowa, tiramisu)  
 
 Przyjęcie okolicznościowe w powyższej cenie kontraktowane jest 
na 5h od momentu rozpoczęcia.  
 Jesteśmy otwarci na sugestie posiłków do przygotowania podczas 
spotkania, zgodnie z Państwa potrzebami. 
 

Nakrycie stołu: 
 
Oferta zawiera dekoracyjne nakrycie stołu. Obrusy, marynistyczne 
elementy, fiolki z kwiatami, talerze, sztućce, szklanki, kieliszki itp.  
 

Informacje dodatkowe: 

 
• wybierając potrawy z danej pozycji np. trzy drugie dania są one 

podzielone proporcjonalnie do ilości osób np. grupa 30 osób 
otrzyma po 10 porcji z wybranych pozycji. 

• decydując się na ofertę za cenę 200zł można swobodnie zamieniać 
dania z tymi z oferty za 160zł. Jednakże cena pakietu pozostanie 
taka sama.   

• posiłki są serwowane na półmiskach i wazach tzw. Serwis rosyjski, 



 

 

obsługa dba o to by usuwać ze stołu puste już naczynia i podawać 
czyste talerze.  

• Istnieje możliwość zmiany serwisu na serwis niemiecki: 
serwowanie dań na talerzach gościowi. Jednakże wymaga to 
dodatkowych ustaleń  

 

 
 
Cena 200 zł/osoba 
 
Dzieci do 2 lat nieodpłatnie 
Młodzież do 8 lat 50% ceny 

 
 
 
 
 

 
 

 


