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Propozycja I:
75,00 zł/os.

Na gorąco:
Roladka z kurczaka z brokułami i fetą w sosie ziołowym z ziemniakami z wody
i zestawem surówek
Zimne przekąski:
tatar z polędwicy wołowej
rolada z kurczaka paprykowa
rolada z kaczki z jabłkiem
rolada z boczku z polędwiczką
śledź w sosie tatarskim z groszkiem
ryba faszerowana z pistacjami
sałatka grecka
sałatka gyros
sosy bankietowe
pieczywo mieszane
Bufet słodkości:
ciasta, ciasteczka, babeczki z kremem, bezy 100g/os.
Napoje:
soki owocowe 0,5l/os.
woda mineralna z cytryną w dzbankach 0,5l/os.
kawa/herbata do wyboru

Propozycja II:
85,00 zł/os.

Na gorąco:
Zupa-krem jesienny
Kieszeń drobiowa nadziewana warzywami z racuchami
i sosem vinegrette, bukiet surówek
Zimne przekąski:
tatar z polędwicy wołowej
rolmopsy korzenne
rolada z kurczaka
rolada z kaczki faszerowana jabłkiem
rolada z boczku z polędwiczką
pasztety z dzika i królika
sałatka z wędzonym schabem
sałatka party
eskalopki w sosie vinegrette
gruszka w boczku
sosy bankietowe
pieczywo mieszane
Bufet słodkości:
ciasta, ciasteczka, babeczki z kremem, bezy 100g/os.
Napoje:
soki owocowe 0,5l/os.
woda mineralna z cytryną w dzbankach 0,5l/os.
kawa/herbata do wyboru

Propozycja III:
90,00 zł/os.

Na gorąco:
Warkocz a karkówki w sosie borowikowym z ziemniakami opiekanymi
i surówką z selera naciowego i kapusty pekińskiej
Barszczyk z pasztecikiem
Zimne przekąski:
szczupak faszerowany z pistacjami
śledzie po myśliwsku
rolada z kurczaka z orzechami
rolada z karkowiny szpikowana suszonymi pomidorami
rolada z boczku z polędwiczką
wybór pasztetów z sosem tatarskim i jajkiem przepiórczym
sałatka kalifornijska ze śliwką
sałatka z kurczakiem, ananasem i ryżem
roladki z szynki z musem chrzanowym
tatar z polędwicy wołowej
wybór marynat/świeże warzywa na półmiskach
sosy bankietowe
pieczywo mieszane
Bufet słodkości:
ciasta, ciasteczka, babeczki z kremem, bezy 100g/os.
Napoje:
soki owocowe 0,5l/os.
woda mineralna z cytryną w dzbankach 0,5l/os.
kawa/herbata do wyboru

Propozycja IV:
80,00 zł/os.

Na gorąco:
Schab faszerowany musem pietruszkowym z ziemniaczkami opiekanymi
i surówką fantazyjną
Barszczyk z pasztecikiem
Zimne przekąski:
sałatka grecka
sałatka szwajcarska z szynką
rolmopsy korzenne
rolada z kurczaka
rolada z kaczki faszerowana jabłkiem
rolada z boczku z polędwiczką
pasztet z dzika i królika
tatar z polędwicy z kroplą koniaku i wędzonymi szprotami
roladki z szynki z pastą twarogową
dorsz faszerowany
świeże warzywa na półmiskach
sosy bankietowe
pieczywo mieszane
Bufet słodkości:
ciasta, ciasteczka, babeczki z kremem, bezy 100g/os.
Napoje:
soki owocowe 0,5l/os.
woda mineralna z cytryną w dzbankach 0,5l/os.
kawa/herbata do wyboru

Propozycja V:
100,00 zł/os.

Na gorąco:
Karkówka z warzywami w sosie myśliwskim, brokułami i ziemniakami z wody
Filet z kurczaka w sosie Cafe de Paris z kopytkami i surówką fantazyjną
Gorący barszczyk z nutką wiśni
Zimne przekąski:
Rolada z kaczki z jabłkiem
Rolada z boczku z polędwiczką
Rolada z kurczaka
Pasztet z królika z sosem tatarskim i jajami przepiórki
Tatar z polędwicy wołowej z kroplą koniaku i wędzonymi szprotami
Ryba marynowana w curry
Rolmopsy korzenne ze śliwką
Sałatka krabowa z avokado i sosem vinegrette
Sałatka gyros
Sałatka szopska
Roladki z szynki z musem chrzanowym i pastą twarogową
Sosy bankietowe
Pieczywo mieszane
Bufet słodkości:
ciasta, ciasteczka, babeczki z kremem, bezy 100g/os.
Napoje:
Soki owocowe 0,5l/os.
Woda mineralna z cytryną w dzbankach 0,2l/os.
Napoje gazowane (Coca-cola, Fanta, Sprite) 0,5l/os.
Kawa/herbata

Propozycja VI:
125,00 zł/os.

Na gorąco:
Krem parmantier z prażonymi migdałami
Polędwica wieprzowa w otulinie z musu z kurczaka nadziewana borowikami
z ziemniakami opiekanymi na lustrze sosu prowansalskiego, zestaw surówek
Barszczyk z pasztecikiem
Zimne przekąski:
rolada z kurczaka
rolada z kaczki faszerowana jabłkiem
rolada z boczku z polędwiczką
wykwintny pasztet z dzika
pasztet z królika
polędwiczki wieprzowe faszerowane Riccottą
jaja faszerowane w trzech smakach (żółte, z oliwkami, z papryką)
eskalopki drobiowe w sosie vinegrette
śledzie w trzech smakach (śledź gajowego, śledź w oleju z cebulką,
śledź z sosem tatarskim i groszkiem zielonym)
sałatka z brokułami, boczkiem i pestkami słonecznika
koszyczek sałat z rostbefem i owocem granatu
sałatka gyros
tatar z polędwicy z kroplą koniaku i wędzonymi szprotami
szczupak faszerowany z dekoracją w całości
wybór marynat
sosy bankietowe do mięs
pieczywo, masło
Bufet słodkości:
ciasta, ciasteczka, babeczki z kremem, bezy 100g/os.
Napoje:
soki owocowe 0,5l/os.
woda mineralna z cytryną w dzbankach 0,5l/os.
kawa/herbata do wyboru

Propozycja VII:
110,00 zł/os.

Na gorąco:
Zupa borowikowa
Sandacz pieczony z makaronem bazyliowym w asyście kolorowych warzyw
Zimne przekąski:
schab z malinami
dzikie krewetki tygrysie pieczone na ruszcie z koprem włoskim
pomidory z mozarellą (caprese)
łosoś wędzony z sałatką z ogórka świeżego
kolorowa terrina warzywna
rolada z kurczaka paprykowa
rolada z kaczki faszerowana jabłkiem
rolada z boczku z poledwiczką
wykwintny pasztet z dzika
pasztet z królika
wybór marynat
sosy bankietowe do mięs
pieczywo, masło
Bufet słodkości:
ciasta, ciasteczka, babeczki z kremem, bezy 100g/os.
Napoje:
soki owocowe 0,5l/os.
woda mineralna z cytryną w dzbankach 0,5l/os.
kawa/herbata do wyboru

Propozycja VIII:
100,00 zł/os.

Na gorąco:
Roladka z indyka na lustrze sosu żurawinowego, fasolka szparagowa z ziołami,
ziemniaki z koperkiem
Pikatta z okonia nilowego z makaronem i brokułami
Barszczyk czysty
Zimne przekąski:
Rolada z kaczki z jabłkiem
Rolada z kurczaka
Rolada z boczku z polędwiczką
Pasztet z królika z sosem tatarskim i jajami przepiórki
Tatar z polędwicy wołowej
Ryba faszerowana z pistacjami
Śledzie po myśliwsku
Sałatka z grillowaną piersią kurczaka w sosie Caesar
Sałatka z szynką, serem i kukurydzą
Jaja faszerowane w trzech smakach (z oliwkami, z papryką, żółte)
Świeże warzywa na półmiskach
Sosy bankietowe
Pieczywo mieszane
Bufet słodkości:
ciasta, ciasteczka, babeczki z kremem, bezy 100g/os.
Napoje:
Soki owocowe 0,5l/os., Woda mineralna z cytryną w dzbankach 0,2l/os.
Napoje gazowane (Coca-cola, Fanta, Sprite) 0,5l/os., Kawa/herbata

Propozycja IX:
125,00 zł/os.

Na gorąco:
Rosół Royal
Kieszenie z polędwicy wieprzowej z musem kasztanowo-borowikowym w ciemnym sosie
koniakowym z ziemniakami oraz zestawem surówek
Kurczak w sosie słodko-kwaśnym
Zimne przekąski:
Dzikie krewetki tygrysie na ruszcie z kopru włoskiego
Śledź w curry
Łosoś ze szpinakiem
Jaja faszerowane w trzech smakach (z oliwkami, z papryką, żółte)
Półmiski wędlin
Tatar z polędwicy wołowej z kroplą koniaku
Pasztet drobiowy z wiśniami
Roladki z szynki z musem chrzanowym i pastą twarogową
Sałatka grecka
Sałatka krabowa z awokado i sosem vinegrette
Dębowa sałata ze słodką dynią, kostką arbuza, garnirowana łezkami
owocu granatu z sosem malinowym
Melon Contru owinięty szynką dojrzewającą w asyście sałaty
skropionej sosem balsamico
Sosy bankietowe
Pieczywo mieszane
Bufet słodkości: ciasta, ciasteczka, babeczki z kremem, bezy 100g/os.
Deser: Pana Cotta jogurtowa z sosem jagodowym
Napoje:
Soki owocowe 0,5l/os., Woda mineralna z cytryną w dzbankach 0,5l/os.
Napoje gazowane (Coca-cola, Fanta, Sprite) 0,5l/os., Kawa/herbata

Propozycja X:
125,00 zł/os.

Na gorąco:
Polędwiczka wieprzowa nadziewana oscypkiem owinięta plastrem kindziuka
z kopytkami i zestawem surówek
Filet z kurczaka z mozarellą i szparagami w sosie słodko-pikantnym,
ziemniaki opiekane, marchewka cocktailowa
Boeuf Strogonow
Zimne przekąski:
Schab ze śliwką
Rolada z kaczki faszerowana jabłkiem
Rolada z boczku z polędwiczką
Pasztet drobiowy z sosem tatarskim i jajem przepiórczym
Śledź w trzech smakach
Tatar z polędwicy wołowej z kroplą koniaku
Jaja faszerowane w trzech smakach
Dębowa sałata ze słodką dynią, kostką arbuza, garnirowana łezkami
owocu granatu z sosem malinowym
Sałatka gyros
Sałatka nicejska z tuńczykiem
Ryba faszerowana (szczupak, dorsz)
Roladki z szynki z pastą twarogową
Wybór marynat
Sosy do mięs, pieczywo mieszane
Bufet słodkości:
ciasta, ciasteczka, babeczki z kremem, bezy 100g/os.
Napoje:
Soki owocowe 0,5l/os., Woda mineralna z cytryną w dzbankach 0,5l/os.,
Napoje gazowane (Coca-cola, Fanta, Sprite) 0,5l/os., Kawa/herbata

Propozycja XI:
120,00 zł/os.

Na gorąco:
Filet z indyka w migdałach z sosem żurawinowym, ziemniakami paryskimi
i brokułami z wody
Pikata z dorsza z tagiatellą szpinakową i białym sosem
Krem z kalafiora z prażonymi migdałami
Zimne przekąski:
Tatar z polędwicy wołowej
Roladki z szynki z musem paprykowym
Jaja faszerowane w trzech smakach (z oliwkami, papryką, żółte)
Rolmopsy śledziowe
Ryba faszerowana – dorsz
Półmiski mięs pieczonych z sosem remuladowym
Terrina z boczku z pieczarkami
Polędwiczki faszerowane śliwkami na kolorowych sałatach
Sałatka grecka
Sałatka kalifornijska z salami
Sałatka z kurczaka na kruchych babeczkach
Pieczywo mieszane
Bufet słodkości:
ciasta, ciasteczka, babeczki z kremem, bezy 100g/os.
Napoje:
Soki owocowe 0,5l/os.
Woda minerlana 0,5l/os.
Napoje gazowane (Coca-cola, Fanta, Sprite) 0,5l/os.
Kawa/herbata

Propozycja XII:
120,00 zł/os.

Na gorąco:
Kieszenie z polędwicy wieprzowej z musem kasztanowo-borowikowym
w ciemnym sosie koniakowym z kopytkami i fasolką szparagową
Tournedos z dorsza z salsą mango, sosem d-jon i rynienkami ziemniaczanymi
Zupa gulaszowa
Zimne przekąski:
Tatar z polędwicy wołowej
Tymbaliki drobiowe
Jaja faszerowane w trzech smakach (z oliwkami, papryką, żółte)
Półmisek śledzi (gajowego, w sosie tatarskim, w oleju)
Ryba faszerowana z pistacjami
Półmisek mięs wędzonych
Pasztet z kurczaka z sosem tatarskim i jajem przepiórczym
Udziec z indyka z kandyzowanymi owocami i złotym krokantem
Sałatka grecka
Sałatka podlaska
Sałatka z krabowa z awokado i sosem vinegrette
Pieczywo mieszane
Bufet słodkości:
ciasta, ciasteczka, babeczki z kremem, bezy 100g/os.
Napoje:
Soki owocowe 0,5l/os.
Woda mineralna 0,5l/os.
Napoje gazowane (Coca-cola, Fanta, Sprite) 0,5l/os.
Kawa/herbata

Propozycja XIII:
50,00 zł/os.

Dania gorące:
Zupa krem brokułowa z prażonymi migdałami
Polędwiczka w otulinie z musu z kurczaka faszerowana borowikami
na lustrze sosu prowansalskiego z ziemniakami opiekanymi
i zestawem surówek
Deser:
Sernik cynamonowo-miodowy
Napoje zimne i gorące:
soki owocowe
woda mineralna z cytryną w dzbankach
kawa/herbata

Propozycja XIV:
48,00 zł/os.

Dania gorące:
Rosół po królewsku z łezkami cielęcymi
Kieszenie z polędwicy wieprzowej z musem kasztanowo-borowikowym
w ciemnym sosie koniakowym z ziemniakami z koperkiem
oraz różą warzyw z wody
Deser:
Tiramisu
Napoje zimne i gorące:
soki owocowe
woda mineralna z cytryną w dzbankach
kawa/herbata

Propozycja XV:
55,00 zł/os.

Dania gorące:
Zupa borowikowa
Łosoś pieczony w mleku sojowym z makaronem
kolorowym i brokułami
Deser:
Wiśnie flambe z sherry, lodami waniliowymi
i bitą śmietaną
Napoje zimne i gorące:
soki owocowe
woda mineralna z cytryną w dzbankach
kawa/herbata

Propozycja XVI:
50,00 zł/os.

Dania gorące:
Zupa z mleczkiem kokosowymi i świeżym imbirem
Kieszeń drobiowa faszerowana warzywami z racuchami,
sosem vinegette i marchewką koktailową
Deser:
Szarlotka jabłkowo-gruszkowa z cynamonem
Napoje zimne i gorące:
soki owocowe
woda mineralna z cytryną w dzbankach, kawa/herbata

Propozycja XVII:
55,00 zł/os.

Dania gorące:
Krem parmantier z prażonymi migdałami
Polędwiczka faszerowana kasztanami w sosie imbirowym
z kopytkami i jabłkiem
Deser:
Lody „Owocowa salsa”
Napoje zimne i gorące:
soki owocowe
woda mineralna z cytryną w dzbankach
kawa/herbata

Propozycja XVIII:
42,00 zł/os.

Dania gorące:
Rosół Royal
Roladka z indyka na lustrze sosu żurawinowego,
fasolka szparagowa ziołami, ziemniaki z koperkiem
Deser:
Torcik czekoladowy
Napoje zimne i gorące:
soki owocowe
woda mineralna z cytryną w dzbankach
kawa/herbata

Propozycja XIX:
50,00 zł/os.

Dania gorące:
Zupa czosnkowa z jajkiem sadzonym na grzance
Okoń nilowy z pary z warzywami julienne i ziemniakami
z wody z masłem ziołowym
Deser:
Wiśnie flambe z sherry, lodami waniliowymi i bitą śmietaną
Napoje zimne i gorące:
soki owocowe
woda mineralna z cytryną w dzbankach
kawa/herbata

Propozycja XX:
48,00 zł/os.

Dania gorące:
Żurek podlaski z pyzami grzybowymi i białą kiełbasą
Kieszeń drobiowa faszerowana szpinakiem i serem pleśniowym,
pieczony pomidor w sosie rozmarynowym,
tarkowane racuchy ziemniaczane
Deser:
Krem sułtański
Napoje zimne i gorące:
soki owocowe
woda mineralna z cytryną w dzbankach, kawa/herbata

Propozycja XXI:
65,00 zł/os.

Przekąska na początek:
Sałatka z pstrągiem wędzonym
Dania gorące:
Zupa krem brokułowa z prażonymi migdałami
Polędwiczka w otulinie z musu z kurczaka faszerowana borowikami
na lustrze sosu prowansalskiego z ziemniakami opiekanymi
i zestawem surówek
Deser: Sernik cynamonowo-miodowy
Napoje zimne i gorące:
soki owocowe
woda mineralna z cytryną w dzbankach
kawa/herbata

Propozycja XXII:
57,00 zł/os.

Przekąska na początek:
Szczupak faszerowany z pistacjami
Dania gorące:
Rosół po królewsku z łezkami cielęcymi
Kieszenie z polędwicy wieprzowej z musem kasztanowo-borowikowym
w ciemnym sosie koniakowym z ziemniakami z koperkiem
oraz różą warzyw z wody
Deser: Tiramisu
Napoje zimne i gorące:
soki owocowe
woda mineralna z cytryną w dzbankach
kawa/herbata

Propozycja XXIII:
68,00 zł/os.

Przekąska na początek:
Polędwiczki faszerowane Ricottą w Maladze
Dania gorące:
Zupa borowikowa
Łosoś pieczony w mleku sojowym z makaronem kolorowym i brokułami
Deser:
Wiśnie flambe z sherry, lodami waniliowymi i bitą śmietaną
Napoje zimne i gorące:
soki owocowe
woda mineralna z cytryną w dzbankach
kawa/herbata

Propozycja XXIV:
55,00 zł/os.

Przekąska na początek:
Udziec z indyka naszpikowany kandyzowanymi owocami
złotym krokantem w galaretce migdałowej
Dania gorące:
Zupa z mleczkiem kokosowymi i świeżym imbirem
Kieszeń drobiowa faszerowana warzywami z racuchami,
sosem vinegrette i marchewką cocktailową
Deser:
Szarlotka jabłkowo-gruszkowa z cynamonem
Napoje zimne i gorące:
soki owocowe
woda mineralna z cytryną w dzbankach
kawa/herbata

Propozycja XXV:
70,00 zł/os.

Przekąska na początek:
Mini roladka z pstrąga
Dania gorące:
Krem z kalafiora z kindziukiem
Pieczona polędwiczka wieprzowa faszerowana kasztanami
z jabłkiem w sosie imbirowym i kopytkami
Deser:
Płatki bezy przekładane truskawkami i sosem z advocatem
Napoje zimne i gorące:
soki owocowe
woda mineralna z cytryną w dzbankach
kawa/herbata

Propozycja XXVI:
70,00 zł/os.

Przekąska na początek:
Cocktail krewetkowy
Dania gorące:
Krem parmantier z prażonymi migdałami
Kaczka skąpana w miodzie z żurawiną, złocistymi jabłkami,
kluski z majerankiem
Deser:
Torcik czekoladowy
Napoje zimne i gorące:
soki owocowe
woda mineralna z cytryną w dzbankach
kawa/herbata

