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MENU 2020 
Okolicznościowe 

 
 
 
 
 
 

Propozycja 1  

Zupa 
Rosół z makaronem  

 
Drugie danie 

Tradycyjny kotlet schabowy na zasmażanej kapuście  
Ziemniaki z koperkiem 

Surówka  
 

Deser 
Domowa szarlotka  

 
Zestaw kawowy  

Kawa sypana, rozpuszczalna, herbata, mleko, cukier 
Soki owocowe 0,5 l/os.. 
Woda z cytryną 0,5l/os. 
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Propozycja 2 

 
Przystawka 

Sałatka cezar z kurczakiem 
 

Zupa 
Zupa krem z buraków  

 
Drugie danie 

( jedno do wyboru) 
Sandacz w migdałach z jabłkiem, ziemniaki opiekane, bukiet warzyw gotowanych na parze  

Kaczka pieczona, kasza pęczak, modra kapusta 
 

Deser 
Fondant czekoladowy 

 
Zestaw kawowy  

Kawa sypana, rozpuszczalna, herbata, mleko, cukier 
Soki owocowe 0,5 l/os. 
Woda z cytryną 0,5l/os. 
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Propozycja 3 
 

Przystawka 
(jedna do wyboru) 

Carpaccio z kaczki z grzanką ziołową  
Bruschetta ziołowo- łososiowa 

 
Zupa 

(jedna do wyboru) 
Rosół z makaronem 

Zupa cebulowa z kaczką oraz chipsem z parmezanu 
Zupa grzybowa z łazankami 

 
Drugie danie 

 (jedno do wyboru) 
 Filet z sandacza na grillowanych warzywach z pieczonym kartoflem 

Pieczona  golonka z pure chrzanowym 
Flambirowana pierś z kurczaka na gratin ziemniaczanym  

 
Deser 

(jeden do wyboru) 
Fondant czekoladowy 

Domowa szarlotka na ciepło 
Sernik 

 
Zestaw kawowy  

Kawa sypana, rozpuszczalna, herbata, mleko, cukier 
Soki owocowe 0,5 l/os. 
Woda z cytryną 0,5l/os. 
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Półmiski zimnych przekąsek: 
Swojski smalec z ogórkiem 

Mini  terina z kurczaka z warzywami 
Carpaccio z buraka z kozim serem 

Śledzie na salsie z ogórków i cebulki  
Rolada z sandacza 

Ryba po grecku 
Pasztet wieprzowy 

Półmisek mięs pieczonych 
Mini kanapeczki z pikantnym kurczakiem  

Jaja faszerowane pastami: ziołową, łososiową, pomidorową 
Sałatka wiejska (sałatka ziemniaczana z jajkiem i ogórkiem kiszonym) 

Sałatka z wędzonym łososiem z filetami owoców 
Sałatka z gruszką i serem pleśniowym 

Sałatka z kaczką  
Sałatka jarzynowa 

Sałatka grecka 
 

Zestaw złożony z 4 wybranych propozycji  
 

Propozycja dziecięca 
 

Zupa  
(jedna do wyboru) 

Rosół z makaronem 
Krem z pomidorów z grzanka  

 

Danie Główne 
 (jedno do wyboru) 

Nugetsy z kurczaka z frytkami i mizerią 
Domowe paluszki rybne z frytkami z surówką z marchewki 

 

Deser 
Pucharek lodowy z owocami i bitą śmietaną 

 

Napoje 
0,5 l/os. 

Soki owocowe w karafkach 
Woda z cytryną w karafkach 


