
 

 
Uroczysty obiad serwowany 

    

Szanowni Państwo przygotowaliśmy dla Państwa ofertę na uroczyste przyjęcie  

dla Rodziny i znajomych. 

 

Oferujemy trzy propozycje: 

 

Przyjęcie Standard od 110 zł/ os.: przystawka, zupa, drugie danie, deser 

 

Przyjęcie De Luxe od 135 zł/os.: Przystawki na stole 4-5, zupa, drugie danie, deser 

 

Przyjęcie Exclusive od 150 zł/os.: przystawka, zupa, drugie danie. Po chwili podamy 

przystawki na stół 4-5 oraz finał: deser lub tort 

 

 *** Do każdej propozycji menu istnieje możliwość zamówienia tortu okolicznościowego 

oraz podania gościom aperitifu np.: kieliszek Prosecco lub Kir Royale  

  

Menu 

 

Przystawki 

 

Carpaccio wołowe z rukolą , płatkami sera parmesan i oliwą z oliwek 

 

                            Antipasti (wędliny włoskie dojrzewające, oliwki, grissini) 

 

Placuszki ziemniaczane z wędzonym łososiem łezką śmietany i szczypiorkiem 

lub 

Bliny gryczane z wędzonym łososiem łezką śmietany i szczypiorkiem 

 

Łódeczki melona owinięte szynką Parmeńską 

 

 Vitello Tonatto 
pieczysta cielęcina z sosem tuńczykowo kaparowym 

 

Bogato przyprawiony tatar z łososia na avocado 
 

 

Mus z łososia podany na grzance z bazyliowym pesto 

Kuleczki tatara wołowego bogato przyprawionego na grzankach 

Focaccia Parma  
(tradycyjne pieczywo włoskie z rozmarynem i oliwą z szynką parmeńską i rukolą) 

 

Sałatka z kurczakiem                                                                                                                    

z pieczoną papryką, ogórkiem, pomidorem, czerwoną cebulą, cieciorką i kolendra z cytrynowym winegret 



 

Sałatka z kozim serem                                                                                                                             

pieczonym burakiem, koprem włoskim, gruszką, roszponką i orzechami włoskimi 

Mini caprese                                                                                                                     

Pomidorki cherry, kulki mozzarelli, bazylia, oliwka 

Sałatka cesar 
z chipsami z bekonu, grzankami ziołowymi, płatkami parmezanu 

 

Serca karczochów                                                                                                                  

zapiekane z kozim serem i płatkami migdałów 

 Carpaccio z pieczonego buraka z rozmarynem                                                                         

podane z kozim serem dresingiem malinowym i rukolą 

Grissini po włosku                                                                                                                   

paluszki z chleba włoskiego owinięte w szynkę parmeńska 

Roladki z łososia                                                                                                                           

z suszonymi pomidorami i szpinakiem 

Roladki z grilowanej cukini z serem feta i kaparami. 

Bruschetta trio 
(pomidorowa, bazyliowe pesto i tapenada z czarnych oliwek) 

 

Mini Calzone z grillowanymi warzywami i serem mozzarella 

 

Zupa – proszę o wybór jednej 

 
Aksamitny krem z białych warzyw z oliwą truflową i grzanką czosnkową 

 

Prowansalska zupa z porów z parmezanem 

 

Krem z pieczonych buraków z kozim serem 

i palonymi płatkami migdałów 

 

Krem pomidorowy z focaccią 

 

Danie główne  - proszę o wybór jednego 

*** Istnieje możliwość wyboru dwóch dań (do wyboru dla gości- za dopłatą) *** 

 

Łosoś z grilla 

gnocchi z sosem serowym, duszony szpinak 

 

Eskalopki drobiowe a la Milanese 

zapieczone sosem pomidorowym i serem mozzarella, frytki, sałatka z sosem winegret 

 

Kurczak carbonara 

Grillowana pierś z kurczaka, gnocchi z kremowym sosem z boczkiem i czosnkiem 



Polędwiczki wieprzowe z sosem borowikowym 

Grillowana polędwica wieprzowa, gnocchi z sosem borowikowym, warzywa na parze 

 

 

Kaczka po Polsku 

z opiekanymi ziemniakami, zasmażanymi burakami, sosem wiśniowo-żurawinowym i jabłkiem 

 

Deser – proszę o wybór jednego 

 

Creme Brule z musem z owoców leśnych 

 

Tiramisu  

 

Panna Cotta z musem malinowym 

 

Szarlotka na ciepło z sosem waniliowym i lodami 

 

Puchar lodów z sosem czekoladowym i owocami 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Menu dla dzieci 50 %  
 

Zupa – proszę o wybór 

 

Zupa pomidorowa z makaronem 
 

Rosół z makaronem 

 

Danie główne -  proszę o wybór jednego 

 

Pizza mała ( margharita, z szynką, Hawajska) 

 

Penne Pomodoro 

 

Tagliatelle carbonara 

 

Spaghetti Bolognese 

 

Medalion z indyka w złocistej panierce 

z frytkami i mizerią lub z sałatką z pomidorków cherry 

 

Tort – dla  12-15 os. 

 

Bezowy tort z masą czekoladową i wiśniami 130.00 zł 

 

Tort śmietanowy z musem malinowym i malinami 155.00 zł 

 

Tort Czarny Las 155.00 zł 

 
DO KAŻDEGO ZESTAWU ZOSTANIE DOLICZONY SEWIS GASTRONOMICZNY W WYSOKOŚCI 10 % 


