
 

 

 

 

Przyjęcie Komunijne oraz Chrzciny 

Obiad do wyboru 

Pyszne flaki Domowy rosół z makaronem  

Krem brokułowy z grzankami  

Kotlet schabowy z pieczarkami i kapustą zasmażaną  

Kotlet „relaks” zawijany z szynką i serem  

Schab środkowy w sosie własnym  

Zraz wołowy w sosie chrzanowym  

De volaille z aromatycznym masłem ziołowym i natką pietruszki  

Kotleciki drobiowe ze szpinakiem w kremowym sosie z Gorgonzolą  

Kolorowy szaszłyk z piersi kurczaka  

Pierś kurczaka w panierce z ananasem  

Udko pieczone  

Klopsiki wieprzowe w sosie pieczarkowym  

Pierożki z mięsem w sosie a’la Carbonara  

 

 

Danie drugie  

Barszczyk czerwony z uszkami lub krokietem  

Żurek z jajkiem i białą kiełbasą podawaną w chlebie  

 

 

Dodatki do dań mięsnych  

frytki, ziemniaki opiekane w ziołach, ryż, kasza gryczana, kluski śląskie, kopytka  

oraz 

gotowane warzywa, kapusta zasmażana, buraczki zasmażane, zestaw surówek  

 

 

Przystawki zimne oraz sałatki do wyboru (12)  

Beczułki z jajek z szynką parmeńską i tymiankiem  

Śledź w kołderce ze śmietany  

Łosoś gotowany pod galaretą 

Jajko z majonezową nutką  

Sałatka grecka z serem feta i kaparami  

Schab po warszawsku  

Śledź z kolorową cebulką w oleju  



Jajko faszerowane pieczarkami  

Sałatka klasyczna jarzynowa  

Sakiewki z szynki  

Tatar  

Łosoś wędzony grawia z koprem  

Sałatka brokułowi z jajkiem i pomidorem  

 

Półmiski pysznych wędlin domowych 

 (szynka, pasztet, schab i boczek oraz żeberka pieczone, kabanosy)  

Sałatka na słodko z kurczakiem i ananasem  

Łosoś wędzony z cytrynowym akcentem na liściach sałaty 

Łosoś wędzony grawia z pieprzem  

Schab ze śliwką  

Węgorz wędzony  

Sałatka z tuńczykiem  

Pomidor z serem mozarella i bazylią  

 

 

Dodatki 

 (chleb, masło, cytryna, ogórki, pomidory)  

 

 

Pyszna słodycz  

Świeże owoce krojone  

Deser lodowy z bitą śmietaną i polewą  

Pyszne domowe ciasta (sernik, szarlotka, toffi z orzechami, śmietanowiec)  

 

 

Napoje :  

herbata, kawa, woda niegazowana oraz gazowna, soki, fanta, cola, sprite  

 

 

Przygotowaliśmy dla rodziców i dziecka pokój do dyspozycji w trakcie trwania przyjęcia. 

 

Cena 150 zł od osoby 

 

Dzieci do lat 10 siedzące samodzielnie przy stole płaca 50% ceny Promocyjna cena pokoi dla 

gości weselnych  

 

Specjalnie na Państwa życzenie przygotujemy:  

Pieczony prosiaczek po staropolsku nadziewany kaszą gryczaną z warzywami serwowany przez 

kucharzy 1000zł  

 



Stół wiejski : szynka z kością pieczona, kiełbasa wiejska, kaszanka chłopska, salcesony wiejskie, 

smalec wiejski, ogórki kiszone, chleb 900zł  

 

Deska serów 350zł 

 Łosoś w całości faszerowany 380zł 

 Jesiotr wędzony w całości 380zł 

 Fontanna czekoladowa z owocami ciekawa i pyszna atrakcja - płynna gorąca czekolada z 

owocami 900zl  

Pokrowce na krzesła białe 6zl/szt 

 

 

Alkohole  

 

Wódki:  

Absolut 0,5l – 65zł  

Absolut 0,7l – 85zł  

Finlandia 0,5l – 65zł  

Finlandia 0,7l – 85zł  

Bols Vodka 0,5l – 45zł  

Bols Vodka 0,7l – 65zł  

Wyborowa 0,5l - 50zł  

Wyborowa 0,7l – 69zł  

 

Wina:  

Gatunkowe wino czerwone wytrawne - 35zł / butelka  

Serdecznie zapraszamy 


