
UROCZYSTA KOLACJA

Uroczysta kolacja może składać się z mniejszej lub większej liczby dań, a także zimnej płyty i słodkiego bufetu,

stosownie do Państwa życzenia. Posiadamy także propozycje menu dla dzieci. Poniżej przedstawiamy trzy

propozycje menu na taką uroczystą kolację. W cenie zawiera się dekorcja, wynajem sali na 4 godziny, profesjonalna

obsługa kelnerska, a także dostęp do Cafeterii, tarasu i ogrodu przez cały czas trwania uroczystości. Dla podanej

ceny minimalna liczba uczestników to 30 gości. W wypadku organizacji mniejszego przyjęcia cenę podamy

indywidualnie.

MENU NA UROCZYSTĄ KOLACJĘ – PROPOZYCJA 1: 110 ZŁ/OS.

Przystawka (jedna do wyboru):

• Chleb z domowym smalcem, skwarkami i ogórkami kiszonymi

• Cukinia z serem pleśniowym, susznonymi pomidorami i ziołami

Zupa (jedna do wyboru):

• Rosół z makaronem

• Krem brokułowy ze smażonym boczkiem

Danie główna (do wyboru jedno):

• Leśny gulasz z sarny

• Staropolska rolada wieprzowa

• Pierś indyka zapiekana w oliwie i ziołach

Do dania głównego dowolny dodatek: ryż, kopytka, kluski śląskie,buchty, pyzy, kluski żelazne/szare, kasza

gryczana/jaglana, ziemniaki gotowane/smażone/pieczone, placki ziemniaczane, makaron.
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Deser (jeden do wyboru):

• Naleśnik karmelizowany z miodem polany sokiem z pomarańczy

• Szarlotka z kruszonką

Napoje:

• Kawa, herbaty, woda, dwa rodzaje soków oraz dodatki: cukier, śmietanka, cytryna.

MENU NA UROCZYSTĄ KOLACJĘ – PROPOZYCJA 2: 135 ZŁ/OS.

Przystawka (jedna do wyboru):

• Roladki szpinakowe z łososiem i koperkiem

• Oscypek z żurawiną

Zupa (jedna do wyboru):

• Barszcz czerwony z krokietem

• Krem kalafiorowy z grzankami

Danie główna (do wyboru jedno):

• Gołąbki w sosie pomidorowym

• Żeberka w miodzie

• Zrazy wołowe

Do dania głównego dowolny dodatek: ryż, kopytka, kluski śląskie,buchty, pyzy, kluski żelazne/szare, kasza

gryczana/jaglana, ziemniaki gotowane/smażone/pieczone, placki ziemniaczane, makaron.
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Deser (jeden do wyboru):

• Jabłko pieczone w miodzie z lodami

• Ptasie mleczko podane na biszkoptach

Napoje:

• Kawa, herbaty, woda, trzy rodzaje soków oraz dodatki: cukier, śmietanka, cytryna.

MENU NA UROCZYSTĄ KOLACJĘ – PROPOZYCJA 3: 170 ZŁ/OS.

Przystawka (jedna do wyboru):

• Roladki szpinakowe z łososiem i koperkiem

• Oscypek z żurawiną

• Sałatka ze szpinaku, sera feta, pomidorów i słonecznika

Zupa (jedna do wyboru):

• Krem pomidorowy ze śmietaną

• Żur na żytnim zakwasie z białą kiełbasą i jajkiem

Danie główna (do wyboru jedno):

• Kaczka pieczona z jabłkami

• Polędwica wieprzowa z cytryną i tymiankiem

Do dania głównego dowolny dodatek: ryż, kopytka, kluski śląskie,buchty, pyzy, kluski żelazne/szare, kasza

gryczana/jaglana, ziemniaki gotowane/smażone/pieczone, placki ziemniaczane, makaron.

5



Deser (jeden do wyboru):

• Pieczona gruszka z serem pleśniowym i płatkami migdałowymi

• Domowy piernik z powidłami śliwkowymi, sosem czekoladowym i bitą śmietaną

Napoje:

• Kawa, herbaty, woda, trzy rodzaje soków oraz dodatki: cukier, śmietanka, cytryna.
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OPCJE DODATKOWE:

• Słodki bufet: 8zł/os – dwa rodzaje ciast

• Deska serów: 10zł/os.

• Tort: 15zł/os.

• Grill – różnorodne mięsa i warzywa z grilla: 25zł/os.

• Świeże owoce morza: (ostrygi, krewetki, kalmary etc.) podane w formie bufetu: 50zł/os.
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