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Przyjęcia okolicznościowe 
 
 
 
Do dyspozycji naszych Gości oddajemy: 

 przestronną salę restauracyjną mogącą pomieścić nawet 200 osób; 
 mniejsze sale bankietowe, które doskonale sprawdzą się przy organizacji kameralnych 

przyjęć; 
 taras letni jako miejsce, w którym ciepłą porą mogą odbywać się spotkania prywatne  

lub służbowe o mniej formalnym charakterze. 

Organizujemy: 
•  wesela, komunie, chrzty; 
•  przyjęcia urodzinowe, imieninowe oraz jubileuszowe; 
•  wieczory kawalerskie i panieńskie; 
•  półmetki, bale studniówkowe, 18 – stki; 
•  spotkania firmowe (świąteczne, integracyjne). 
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Propozycja 1 

Danie gorące 
Barszcz czerwony z uszkami 
„Węzeł Ordynata” w sosie z zielonego pieprzu podany z ziemniakami i surówką z kapusty 
pekińskiej 

Sałatki 
Sałatka jarzynowa 
Sałatka z grillowanym kurczakiem 

Półmisek mięs pieczonych 
Schab pieczony 
Kurczak faszerowany 

Zakąski zimne 
Drobne przekąski w cieście francuskim 
Galaretki drobiowe 
Pieczywo 

Napoje zimne i gorące 
Kawa, herbata, woda mineralna, sok 
 

Cena: 60 zł/os. 
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Propozycja 2 

Danie gorące 
Rosół z pierożkami 
Polędwiczka wieprzowa po kapitańsku w sosie pieczeniowym podana z kluskami śląskimi  
i surówką z czerwonej kapusty 

Deser 
Szarlotka na ciepło 

Sałatki 
Sałatka z wędzonym boczkiem 
Sałatka z szynki i ryżu 

Półmisek mięs pieczonych 
Karkówka faszerowana 
Galantyna z drobiu 
Indyk z porami 

Zakąski zimne 
Jajko w sosie tatarskim 
Półmisek śledzi 
Kęski kurczaka z sosem Tysiąca Wysp 
Pomidorki faszerowane serem feta 
Pieczywo 

Napoje zimne i gorące 
Kawa, herbata, woda mineralna, sok 
 

Cena: 70 zł/os. 
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Propozycja 3 

Przystawka 
Sałatka z polędwicy łososiowej 

Danie gorące 
Krem brokułowy z groszkiem ptysiowym 
Roladka z kurczaka w sosie cytrynowo – maślanym podana z ziemniakami i zestawem surówek 

2 Danie gorące 
Barszcz czerwony z krokietem 

Sałatki 
Sałatka grecka 
Sałatka z kurczaka żółto - zielona 

Półmisek mięs pieczonych 
Schab ze śliwką 
Karkówka pieczona 
Indyk z porami 

Zakąski zimne 
Galaretki drobiowe i wieprzowe 
Pomidory z mozzarellą  
Pieczywo 

Napoje zimne i gorące 
Kawa, herbata, woda mineralna, sok 
 
 Cena: 85 zł/os. 
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Propozycja 4 

Danie gorące 
Krem pomidorowy 
Karkówka duszona w winie podana z ziemniakami i surówką z kapusty pekińskiej 

2 Danie gorące 
Faszerowane udko z kurczaka podane  
z kolorowym ryżem i warzywami królewskimi 

3 Danie gorące 
Barszcz czerwony z pasztecikiem 

Sałatki 
Sałatka caprese  
Sałatka z grillowanym kurczakiem 
Sałatka jarzynowa 

Półmisek mięs pieczonych 
Indyk z porami 
Kurczak faszerowany 
Karkówka pieczona 

Zakąski zimne 
Półmisek śledzi w trzech smakach 
Galaretki drobiowe 
Tortilla faszerowana 
Pieczywo 

Napoje zimne i gorące 
Kawa, herbata, woda mineralna, sok 
 
 Cena: 90 zł/os. 
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Propozycja 5 

Danie gorące 
Kapuśniak mazurski 
Pieróg ze schabu podany z ziemniakami i zestawem surówek 

Deser 
Trzy rodzaje ciasta 

2 Danie gorące 
Szaszłyk z kurczaka podany z opiekanymi ziemniakami i surówką z młodej kapusty 

3 Danie gorące 
Żurek z jajkiem i kiełbasą 

Sałatki 
Sałatka ze schabem 
Sałatka z kurczakiem i ananasem 
Sałatka jarzynowa 

Półmisek mięs pieczonych 
Schab pieczony 
Karkówka pieczona 
Kurczak faszerowany 

Zakąski zimne 
Półmisek śledzi w trzech smakach 
Galaretki drobiowe 
Pieczywo 

Napoje zimne i gorące 
Kawa, herbata, woda mineralna, sok 
 
 Cena: 100 zł/os. 
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Propozycja 6 

Danie gorące 
Rosół z makaronem 
Kotlet Łysica podany z opiekanymi ziemniakami i zestawem surówek 

Na słodko 
Deser lodowy z bezą 

2 Danie gorące 
Duszone żeberka w sosie słodko – kwaśnym podane z ryżem i surówką z białej kapusty  
z majonezem 

3 Danie gorące 
Zupa gulaszowa 

Sałatki 
Sałatka gyros  
Sałatka szwajcarska 
Sałatka caprese  

Półmisek mięs pieczonych 
Boczek faszerowany 
Indyk z porami 
Polędwiczki na słodki wieczór 

Zakąski zimne 
Półmisek śledzi 
Galaretki drobiowe 
Drobne zakąski w cieście francuskim 
Pieczywo 

Napoje zimne i gorące 
Kawa, herbata, woda mineralna, sok 
 
 Cena: 110 zł/os. 
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Propozycja 7 

Przystawka 
Szynka parmeńska 

Danie gorące 
Polędwiczka po śródziemnomorsku podana z zielonymi kluseczkami i buraczkami 
karmelizowanymi 

Deser 
Puchar lodów 

2 Danie gorące 
Kotlet de Volaille podany z ryżem i surówką z marchewki 

3 Danie gorące 
Zupa wilcza 

Sałatki 
Sałatka grecka 
Sałatka z szynką i ryżem 

Półmisek mięs pieczonych 
Schab z żurawiną 
Karkówka pieczona 
Kurczak faszerowany 

Zakąski zimne 
Pstrąg faszerowany 
Półmisek śledzi w trzech smakach 
Rożki z szynki wypełnione sałatką jarzynową 
Kęski kurczaka z sosem tzatziki  
Pasztet wegeteriański 
Galaretki drobiowe i wieprzowe 
Pieczywo 

Napoje zimne i gorące 
Kawa, herbata, woda mineralna, sok 
 
 Cena: 125 zł/os.  


