
Adres:
ul. St. Kostki Potockiego 27, 02-952 Warszawa
Kontakt:
telefon: +48 22 842 18 52
kontakt@restauracjawilanow.com

Dane firmowe:
WILANÓW sp. z o.o.
REGON: 012017787
NIP: 5210125070
KRS: 0000185648

Cena brutto 
wraz z podatkiem VAT.

Restauracja Wilanów
Oferta Królewska

Z grillem / Aperitif w oczekiwaniu na Młodą Parę

Przystawka zimna
Świeże płaty łososia marynowane z zielonym pieprzem

Zupa /jedna do wyboru/  
Borowikowa z łazankami

Krem ze świeżych pomidorów z grzanką mozarella 
i świeżą bazylią

Danie główne 
Polędwiczki wieprzowe w sosie holenderskim 
/ kluseczki ze szpinakiem, marchewka glass, 

zielona fasolka szparagowa
Mostek cielęcy faszerowany suszonymi pomidorami

 /młode ziemniaki, fasolka szparagowa /
 Kaczka pieczona po polsku z jabłkami
 /opiekane ziemniaczki, modra kapusta 

z rodzynkami /

MENU
Serwowany obiad zasiadany

Deser
Sorbet lodowy cytrynowy lub brzoskwiniowy 

Napoje na stole
Woda mineralna  niegazowana
Soki owocowe /na życzenie/

Napoje zimne do stołu
Sok pomarańczowy
Sok jabłkowy
Woda mineralna gazowana, niegazowana

Zimne przekąski do aperitifu
Tartinki; / 3 szt / osoba /

z kawiorem czerwonym, z krewetką, 
z łososiem, z pastą z szynki

Powitanie
Chlebem i solą  /w ogrodzie/ 
Toast winem musującym  

260
zł/os
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Jesiotry i sumy wędzone podawane w całości
Połówki łososi pieczonych

Lustro rybne
Sandacz faszerowany „Specjał”

Roladki z ryby sola faszerowane szpinakiem
Karp po żydowsku

Pstrąg wędzony 
½ jajka z korkiem anchois

Lustro mięsne
 Schab po warszawsku

Karkówka nadziewana śliwką
Indyk w maladze z owocami

Rolada cielęca
Rolada wołowa

Filety z kaczki w sosie żurawinowym
Cielęcina pieczona w sosie tuńczykowym

Półgęsek wędzony
Pasztety w dwóch rodzajach; 
Rostbef pieczony z chrzanem

Świeży ananas z krewetka królewską
Pomidory z mozarellą i świeżą bazylią

Papryka pieczona z korkiem anchois
Deski serów

Girydony z owocami

Sałatki:
Sałatka seczuańska /pikantna z wołowiną/ 
Sałatka hawajska 
Sałatka ze świeżych liści szpinaku 
/grillowany bekon, świeże figi, parmezan 
z dresingiem jogurtowym/
Sałatka z trzech rodzajów sałat, 
wątróbki z dresingiem malinowym 

Dodatki do bufetu 
Pikle, marynaty, świeży ogórek i pomidor
masło, pieczywo w 3 rodzajach
sosy; cumberland, tatarski, chrzanowy i miodowy

Asortyment dań grillowych
Szynka pieczona w całości uprzednio marynowana 
w miodzie i goździkach /na rożnie/  
Karkówka steki
Polędwica po zbójnicku
Filet z indyka 
Warzywa grillowane

Sałatki do grilla
Sałatka ziemniaczana
Sałatka grecka z serem Feta
Sałatka z białej kapusty
Cząstki pomidorów ze szczypiorkiem
Ogórki małosolne

260
zł/os

Asortyment zimnego bufetu
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Dodatki do dań grillowych
Pieczywo - w trzech rodzajach 

oraz pieczywo czosnkowe
Sosy -  czosnkowy, lutenica /pikantny/, 

miodowo-musztardowy 

Po oczepinach 
 Tort weselny okolicznościowy

Kawa / herbata

Desery
 Musy owocowe i czekoladowy
 Patera owoców krojonych / rodzaj sałatki 
 Galanteria cukiernicza

Danie gorące  / w kokilkach 250 g /
Beff Strogonof z polędwicy wołowej

Nad ranem
Barszcz kielecki z pulpetami / rodzaj żurku  

260
zł/os


