
Propozycja menu - cena od osoby 70 zł 
   I Danie 

Rosół lub zupa krem 
  II Danie 

2 mięsa na osobę (do wyboru 3 rodzaje mięsa)+ dodatki 
np.: schabowy, devolay, cordon blue, ziemniaki, bukiet surówek 

III Danie 

Żurek  lub barszczyk czerwony z dodatkiem np. krokietem 
Zimne przystawki- 9 pozycji 

                             Kawa, herbata 

 

 
Propozycja menu - cena od osoby 80 zł 

I Danie 

Rosół lub zupa krem 
II Danie 

2 mięsa na osobę (do wyboru 3 rodzaje mięsa)+ dodatki 
np.: schabowy, devolay, cordon blue, ziemniaki, bukiet surówek 

III Danie 

Zupa mięsna podawana w wazach np.: gulaszowa 
                                                                             IV Danie 

Żurek lub barszczyk czerwony z dodatkiem np.: krokietem 
Zimne przystawki- 9 pozycji 

Kawa, herbata 

 
Propozycja menu - cena od osoby 85 zł 

I Danie 

Rosół lub zupa krem 
II Danie 

1,5 mięsa na osobę (do wyboru 3 rodzaje mięsa)+ dodatki 
np.: schabowy, devolay, cordon blue, ziemniaki, bukiet surówek 

III Danie 

1 mięso na osobę +dodatki 
np.: polędwiczka w sosie kurkowym z kopytkami i buraczkiem 

IV Danie 

Żurek lub barszczyk czerwony z dodatkiem 
Zimne przystawki- 9 pozycji,  

Kawa, herbata 

 
Propozycja menu - cena od osoby 90 zł 

I Danie 

Rosół lub zupa krem 
II Danie 

2 mięsa na osobę (do wyboru 4 rodzaje mięsa)+ dodatki 
np.: schabowy, devolay, cordon blue, szwajcar, ziemniaki, bukiet surówek 

Deser np.: deser lodowy 
III Danie 

1,5 mięsa na osobę (do wyboru 3 rodzaje mięsa)+dodatki 
np.: polędwiczka w sosie kurkowym, pieczeń z karczku w sosie myśliwskim, bitki wołowe w 

sosie własnym, kluski śląskie, kapusta na ciepło 
                                                                              

Zimne przystawki- 9 pozycji,  
Kawa, herbata 

 



Propozycja menu - cena od osoby 100 zł 
     I Danie 

Rosół lub zupa krem 
    II Danie 

2 mięsa na osobę (do wyboru 4 rodzaje mięsa)+ dodatki 
np.: schabowy, devolay, cordon blue, szwajcar, ziemniaki, bukiet surówek 

Deser np.: deser lodowy 
   III Danie 

1,5 mięsa na osobę (do wyboru 3 rodzaje mięsa)+dodatki 
np.: polędwiczka w sosie kurkowym, pieczeń z karczku w sosie myśliwskim, bitki wołowe w 

sosie własnym, kluski śląskie, kapusta na ciepło 
IV Danie 

Zupa mięsna podawana w wazach lub żurek lub barszczyk z dodatkiem 
Zimne przystawki- 9 pozycji 

Kawa, herbata 

 
Propozycja menu - cena od osoby 110 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 

Zupa mięsna podawana w wazach  lub żurek lub barszczyk z dodatkiem 
Zimne przystawki- 12 pozycji 

Kawa, herbata 

 

Propozycja menu - cena od osoby 110 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 
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 

Zupa mięsna podawana w wazach 
V Danie 

Żurek lub barszczyk czerwony z dodatkiem np.: krokietem 
Zimne przystawki- 9 pozycji 

Kawa, herbata   
Do każdego pakietu można dołożyć: 

- soki 50 % pomarańcza, jabłko, napoje typu Pepsi, Sprite, Mirinda, wodę+ 5 zł od osoby, owoce+5 zł od osoby, ciasto +5 

zł od osoby, tort+5 zł od osoby .Wszelkie pytania prosimy kierować  pod następujący numer telefonu: 500-135-523 


