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MENU NA WIOSENNE PRZYJĘCIA
URODZINOWE I NIE TYLKO

149 zł
/osobę

W CENIE MENU OTRZYMUJĄ PAŃSTWO:




CIEPŁE NAPOJE (KAWA, HERBATA) BEZ OGRANICZEŃ
ZIMNE NAPOJE (SOKI I WODA) – BEZ OGRANICZEŃ



POWITALNY APERITIF

(Ne groni – gin z campari w wersji alko i niealko
lub Mini Aperol Spritz w wersji alko i niealko)



DEKORACJA STOŁÓW

(wiosenne serwetki, świeże kwiaty)

ZUPA/PRZYSTAWKA


Krem z białych szparagów, bagietka
lub
Tatar warzywny z awokado, grzanka



DANIE GŁÓWNE


Wieloporcjowo na półmiskach (po 2 szt./osobę)

Kotlet z kurczaka w panierce panco

Roladka z kurczaka z zielonymi szparagami

Rolada wieprzowa w sosie własnym

Polędwiczki wieprzowe w sosie chrzanowym


Kluski śląskie

Crispersy


Ziemniaczki wiejskie ze szczypiorkiem





Sałatka z czerwonej kapusty

Sałatka z buraczków z koperkiem
Sałatka z kapusty pekińskiej z pomidorkiem i rzodkiewką

DESER




(jedna pozycja do wyboru)

Beza z lodami kokosowymi
lub
Sernik z białą czekoladą

Kawa z ekspresu i herbata w formie bufetu – bez ograniczeń

Dzieci
do lat 7
99 zł

ZIMNE ZAKĄSKI
(w formie bufetu)


Mix koreczków z piklami

Deska wędlin i serów

Mini bajgle z grillowanym kurczakiem

Zielona galaretka z musem chrzanowym

Pomidorki faszerowane twarożkiem

Mini ptysie z pastą jajeczną

Sałatka ziemniaczana z ogórkiem, groszkiem cukrowym i koperkiem

Sałatka szpinakowa z fetą, truskawkami, orzechami i balsamico

Kosze pieczywa mieszanego
(chlebek mieszany, bułeczki koktajlowe)



OPCJA DLA DZIECI:
 Mini pizza z serem i szynką
Mini burger z kurczakiem, sałatą, pomidorem i sosem jogurtowym

OPCJE DODATKOWE NIE WLICZONE W CENĘ:


Tort (truskawkowy z musem mango lub orzechowo – śmietanowy z białą czekoladą) –
rozliczenie według wagi 65 zł/kg





Candy bar (słodki bufet z ciastami i mini deserkami) – 25 zł/osobę
Napoje gazowane (Coca - cola, fanta, sprite) w cenie 5 zł/szt.

Bufet z lemoniadą w stylizowanych słojach (rabarbarowa, miętowo – limonkowa) 6L – 80 zł





Wino białe Ecker w cenie 39 zł/1L

Wino czerwone Sachino Red w cenie 33 zł/0,75L
Bukiety balonów tematycznych – od 200 zł

W związku ze zmieniającą się inflacją, restauracja zastrzega, że cena może ulec zmianie.

