
Propozycja menu - cena od osoby 150 zł 
   I Danie 

Rosół  
  II Danie 

2,5 mięsa na osobę (do wyboru 5 rodzajów mięsa)+ dodatki 
np.: schabowy, devolay, cordon blue, szwajcar, polędwiczka z oscypkiem, 

ziemniaki, bukiet surówek  
Deser np.: deser lodowy 

III Danie 

Zupa mięsna podawana w wazach np.: gulaszowa  
 IV Danie 

1,5 mięsa na osobę (do wyboru 4 rodzaje mięsa)+dodatki 
np.: polędwiczka w sosie kurkowym, pieczeń z karczku w sosie myśliwskim, bitki wołowe w 

sosie własnym, pierś w sosie bawarskim, kluski śląskie, kapusta na ciepło 
                                   V Danie 

                                              barszczyk czerwony z dodatkiem np. krokietem 
                                    VI Danie  

                                              Żurek z jajkiem i kiełbasą we fleczerce  
                                          Zimne przystawki- 12 pozycji 

                                   W pakiecie z ciastem, babeczkami, rureczkami, ptysiami, tortem, owocami, sokami 50%     

pomarańczowymi, jabłkowymi, napojami typu Pepsi, Sprite, Mirinda, wodą, cukierkami, cena zestawu wynosi 175 zł 

 
 

 
Propozycja menu - cena od osoby 160 zł 

   I Danie 

Rosół lub zupa krem 
  II Danie 

2 mięsa na osobę (do wyboru 5 rodzajów mięsa)+ dodatki 
np.: schabowy, devolay, cordon blue, szwajcar, polędwiczka z oscypkiem, 

ziemniaki, bukiet surówek  
   Deser np.: deser lodowy 

III Danie 

1,5 mięsa na osobę (do wyboru 4 rodzaje mięsa)+dodatki 
np.: polędwiczka w sosie kurkowym, pieczeń z karczku w sosie myśliwskim, 

bitki wołowe w sosie własnym, pierś w sosie bawarskim, kluski śląskie,                         
kapusta na ciepło 

                                       IV Danie – danie porcjowane 

1 mięso na osobę +dodatki 
np.: szaszłyk drobiowy z frytkami i warzywami z patelni                     

                                    V Danie 

                                              barszczyk czerwony z dodatkiem np. krokietem                     
                                    VI Danie  

                                              Żurek z jajkiem i kiełbasą we fleczerce 
                                      Zimne przystawki- 13 pozycji 

                                   Kawa, herbata  

W pakiecie z ciastem, babeczkami, rureczkami, ptysiami, tortem, owocami, sokami 50% pomarańczowymi, jabłkowymi, 

napojami typu Pepsi, Sprite, Mirinda, wodą, cukierkami cena zestawu wynosi 185 zł 

 

 

 
 



Propozycja menu - cena od osoby 165 zł 
                    I Danie 

Rosół lub zupa krem 
        II Danie 

2,5 mięsa na osobę (do wyboru 6 rodzajów mięsa)+ dodatki 
    np.: schabowy, devolay, cordon blue, szwajcar, polędwiczka z oscypkiem, 

ziemniaki, bukiet surówek  
   Deser np.: deser lodowy 
     III Danie 

1,5 mięsa na osobę (do wyboru 4 rodzaje mięsa)+dodatki 
np.: polędwiczka w sosie kurkowym, pieczeń z karczku w sosie 

myśliwskim, bitki wołowe w sosie własnym, pierś w sosie bawarskim, kluski śląskie, kapusta na 
ciepło 

                                      IV Danie 

1,5 mięsa na osobę (do wyboru 4 rodzaje mięsa)+dodatki 
np.: udka faszerowane, nugetsy, szaszłyk drobiowy, zapiekany karczek szefa, frytki, warzywa z 

patelni                       
                                     V Danie 

                                              barszczyk czerwony z dodatkiem np. krokietem                     
                                    VI Danie  

                                              Żurek z jajkiem i kiełbasą we fleczerce 
                                      Zimne przystawki- 13 pozycji 

                                   Kawa, herbata  

W pakiecie z ciastem, babeczkami, rureczkami, ptysiami, tortem, owocami, sokami 50% pomarańczowymi, jabłkowymi, 

napojami typu Pepsi, Sprite, Mirinda, wodą, cukierkami cena zestawu wynosi 190 zł 

 
Propozycja menu - cena od osoby 175 zł 

   I Danie 

Rosół lub zupa krem 
  II Danie 

3 mięsa na osobę (do wyboru 6-8 rodzajów mięsa)+ dodatki 
np.: schabowy, devolay, cordon blue, szwajcar, polędwiczka z oscypkiem, 

ziemniaki, bukiet surówek  
   Deser np.: deser lodowy 
  III Danie 

Barszczyk czerwony do picia 
1,5 mięsa na osobę (do wyboru 5 rodzajów mięsa)+dodatki 

np.: polędwiczka w sosie kurkowym, pieczeń z karczku w sosie myśliwskim, 
bitki wołowe w sosie własnym, pierś w sosie bawarskim, żeberka faszerowane, kluski śląskie, 

kapusta na ciepło 
                                    IV Danie 

1,5 mięsa na osobę (do wyboru 5 rodzajów mięsa)+dodatki 
np.: udka faszerowane, nugetsy, szaszłyk drobiowy, zapiekany karczek szefa, skrzydełka w 

miodzie, frytki, warzywa z patelni                       
                                    V Danie 

                                              Zupa mięsna podawana w wazie np.: strogonow                    
                                    VI Danie  

                                              Żurek z jajkiem i kiełbasą  
                                      Zimne przystawki- 15 pozycji 

                                   Kawa, herbata 

W pakiecie z ciastem, babeczkami, rureczkami, ptysiami, tortem, owocami, sokami 50% pomarańczowymi, jabłkowymi, 

napojami typu Pepsi, Sprite, Mirinda, wodą, cukierkami cena zestawu wynosi 200 zł 

                              Wszelkie pytania prosimy kierować  pod następujący numer telefonu: 500-135-523 


