
 

 

Połóweczki jajek na zielonej trawce z  kiełków : 

Z pastą z suszonych pomidorów 

Z twarożkiem i kaparami 

Z pasta z wędzonego łososia 

Z pasta z tuńczyka 

Z musem chrzanowym 

Z pasta curry 

Z anchois 

Z sosem tatarskim 

 

Zimne przekąski : 

Wielkanocny pasztet własnego wyrobu z kilku rodzajów mięs 

Wegetariański pasztet wielkanocny z czerwonej soczewicy 

Płatki schabowe pieczone na różowo z musem chrzanowym 

Wachlarzyk z kurczaka ze szpinakiem w skórce sezamowej 

Szparagi w szynce 

Carpaccio z polędwiczek wieprzowych na rukoli z chutneyem 

cebulowym 

Mini galarciki mięsne 

Łosoś bankietowy w galaretce 

 Minimum 10 szt 

…………. 5 pln./szt.  

…………. 5 pln./szt.  

…………. 5 pln./szt.  

…………. 5 pln./szt. 

…………. 5 pln./szt.  

…………. 5 pln./szt.  

…………. 5 pln./szt.  

…………. 5 pln./szt.  

 

Minimum 5 porcji  

…………. 75 pln/ 1kg 

…………. 65 pln/ 1kg 

…………. 8 pln/ porcja  

…………. 8 pln/ porcja 

…………. 7 pln/  porcja 

…………. 12 pln/ porcja 

 

…………. 9 pln/ porcja 

…………. 12 pln/ porcja 

 



 

Humus pomidorowy z czarnuszką  

Sałatka jarzynowa w szynce  

Polędwica po angielsku z sosem cumberland ( na porcje lub w całości ) 

Domowa szynka wędzona dymem jałowcowym  

Oryginalny smalec ze  śliwką       HIT !!  

Krewetki Tygrysie na salsie z mango  

Wędzony łosos norweski na śmietankowym musie z ricotty, z 

dodatkiem cytryny 

Sałatki: 

Sałatka z plasterków ziemniaczanych z ogórkiem kwaszonym, chipsami 

bekonowymi, świeżym koprem i dymką 

Klasyczna sałatka jarzynowa z majonezem 

Sałatka jajeczna z dodatkiem szynki, świeżego szczypioru z sosem 

śmietanowo-majonezowym 

Sałatka z makaronem ryzowym, tuńczykiem, ananasem oraz kukurydzą 

Sałatka z kaszy bulgur z kolorowymi paprykami oraz kąskami kurczaka 

Zupy: 

Staropolski żur z białą kiełbasą z dodatkiem jajka  

Krem chrzanowy z bekonową panchettą  

Barszcz biały z karmelizowaną cebulą oraz jajkiem  

Rzymska ziołowa zupa wielkanocna z dodatkiem wołowiny i selera 

naciowego  

 

Dania ciepłe: 

Kaczka w całości pieczona w jabłkach z naturalnym sosem 

Pęknięta polędwiczka faszerowana kurkami smażonymi na maśle, 

zapiekana mozzarella z sosem kurkowym 

Zrazy wołowe z klasycznym nadzieniem w naturalnym sosie 

Schab faszerowany suszonymi śliwkami marynowanymi w Porto  z 

sosem śliwkowym 

Filet z kurczaka „trzy sery” 

Filet z łososia na szpinaku 

Klasyczny kotlet de vollaille  

Pieczeń z polędwicy wołowej w ciemnym sosie whisky, serwowana w 

plastrach 

…………. 8 pln/ porcja 

…………. 9 pln/ porcja 

…………. 20 pln/ porcja 

…………. 90 pln/ 1 szt.  

…………. 25 pln/ 500 g 

…………. 10 pln/ porcja 

…………. 12 pln/ porcja 

 

Minimum 5 porcji 

…………. 14 pln/ porcja 

 

…………. 12 pln/ porcja 

…………. 10 pln/ porcja 

 

…………. 12 pln/ porcja 

…………. 12 pln/ porcja 

Minimum 1 L ~ 4 porcje 

…………. 10 pln/ porcja 

…………. 8 pln/ porcja 

…………. 10 pln/ porcja 

…………. 15 pln/ porcja 

 

 

Minimum 5 porcji  

…………. 55 pln/ 1kg 

…………. 20 pln/ porcja 

 

…………. 25 pln/ porcja 

…………. 18 pln/ porcja 

 

…………. 18 pln/ porcja 

…………. 25 pln/ porcja 

…………. 16 pln/ porcja 

…………. 16 pln/ porcja 

 

 


