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Oferta przyjęć 	
 

Przyjęcie jest organizowane w przestrzeni Sali restauracyjnej lub Sali kominkowej. 
Proponujemy przyjęcie zasiadane przy stołach 4 lub 6-osobowych bądź tradycyjnie przy 
wspólnym stole ułożonym w wybranym kształcie. Sale są wyposażone w różne rodzaje 
oświetlenia, sprzęt muzyczny. Do dyspozycji pozostają tarasy z malowniczym widokiem na 
lasy, łąki i rzekę, kameralne altany i darmowy parking na ogrodzonym placu z dojazdem 
bezpośrednio z ulicy. 
 

Dania przygotowujemy na miejscu ze świeżych produktów. Zawsze używamy 
wiejskich jajek, mleka od krowy, w miarę dostępności sezonowych produktów z sadu i 
ogrodu- tego co najlepsze na wsi. 
 

Dania podajemy o wybranej przez Państwa porze. Podkreślone są dania regionalne. 
 

Gorące napoje- kawa i herbata są dostępne dla Gości przez cały czas trwania 
imprezy. W cenie przyjęcia są napoje: soki 100%, zimne napoje gazowane, woda, wystrój 
(obrusy, świeczniki ze świecami, świeże kwiaty).  
 
 

Wariant	I	(zupa,	danie	główne)	24	zł/	os.	
	

Wariant	II	(zupa,	2	danie	główne)	34	zł/	os.	
	

Wariant	III	(2	zupy,	2	danie	główne)	42	zł/	os. 
 
Wariant	IIV	(2	zupy,	3	danie	główne)	52	zł/	os. 
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Zupy		
 

1. Żurek z jajkiem i białą kiełbasą 

2. Zupa a la Strogonow z wołowiną 

3. Zupa z indykiem, dzikim ryżem i szałwią 

4. Zupa- krem z cukinii serwowana z grzankami (wegetariańska) 

5. Zupa-krem z czosnku podana z grzankami (wegetariańska) 

6. Barszcz czerwony podany z pasztecikiem  

7. Rosół z pielmieniami (pierożkami) nadzianymi mięsem 

8. Soljanka czyli słono- kwaśna zupa z 3 rodzajami mięsa zakwaszona cytryną 

podana z zielonymi oliwkami 

 
 

Dania	główne	
 

1. Pieczeń z mięsa mielonego na pomidorowo- śmietanowej pierzynce  

2. Pieczeń z mięsa mielonego ze szpinakiem i boczkiem 

3. Pieczone udo z kurczaka z miodem i imbirem w złocistej skórce 

4. Długo pieczona karkówka w sosie słodko- kwaśnym 

5. Pierś kurczaka zapiekana pod papryką, marchewką, cebulką i serem  

6. Tradycyjny kotlet schabowy w panierce   

7. Naleśniki ze szpinakiem z sosem serowym podane z rukolą (danie 

wegetariańskie) 

8. Filet z morszczuka smażony w wytrawnym cieście piwnym  

9. Babka ziemniaczana lub kiszka ziemniaczana okraszona zarumienionym 

boczkiem, podana ze śmietaną, ogórkiem kiszonym i pomidorem malinowym 

10. Kartacze z mięsem okraszone smażonym boczkiem z cebulką, podane z kapustą 

kiszoną  
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Surówki: z białej lub czerwonej 
kapusty i marchewki z dodatkiem 
jabłka w sosie majonezowym, mizeria 
z zielonego ogórka z dodatkiem 
cebuli, sałata masłowa ze 
szczypiorkiem i rzodkiewką z 
kwaśną śmietaną, warzywa gotowane 
z sosem beszamelowym 

Dodatki: ziemniaki z wody z koperkiem, 
puree ziemniaczane z masłem, 
gałką muszkatołową i koperkiem, ryż z 
warzywami, różne rodzaje kasz 

 
 

 
 

Przystawki	3,50	zł/	os.	(4	rodzaje	i	więcej	-	3	zł/	os.)	
	

1. Półmiski tradycyjnych zimnych mięs i wędlin (np. szynka, schab, baleron, 

kiełbasa, pasztet, boczek, salceson) 

2. Kiełbaski zapiekane w cieście z sosem czosnkowym, ketchupem 

3. Roladki z tortilli z nadzieniem z łososia oraz z szynki, sałaty, serka 

śmietankowego 

4. Jajka na twardo z kawiorem oraz z majonezem i szczypiorkiem (danie 

wegetariańskie) 

5. Mini tarty z kabanosami, serem gouda i musztardą 

6. Galaretki z nóżek wieprzowych z warzywami 

7. Śledzie po podlasku z cebulą, pietruszką i przyprawami 

8. Paszteciki z ciasta francuskiego z farszem z mięsa mielonego z orientalną nutą 

posypane sezamem 

9. Mini muffinki z oliwkami i pomidorem oraz parmezanem (danie wegetariańskie) 

10. Palmiery- zawijasy z zapiekanego ciasta francuskiego z farszem z suszonych 

pomidorów i parmezanu (danie wegetariańskie) 

11. Bliny pszenno- gryczane z łososiem oraz z kawiorem podane ze śmietaną 

12. Sałatka z brokuł z szynką, serem pleśniowym i pomidorem oraz majonezowo-

jogurtowym sosem czosnkowym 
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Desery	4	zł/	os.		
	

1. Brownie z kawałkami czekolady podane z bitą śmietaną  

2. Sernik w polewie czekoladowej 

3. Szarlotka na ciepło z bezową pianką i gałką lodów waniliowych 

4. Karmelowo- bananowa tarta tatin 

5. Deser lodowy z owocami, sosem czekoladowym i biszkopcikiem 

6. Korowaj- tradycyjny drożdżowy wypiek bogato zdobiony podany w całości z 

masłem i konfiturą 

	
Słodki	stół	I	10	zł/	os.		

 

1. Sernik na zimno 

2. Szarlotka z bezową pianką 

3. Świeże owoce, szaszłyki owocowe ze słodkimi piankami  

4. Kruche ciasteczka owsiane, rurki z nadzieniem, mini ptysie 

	
Słodki	stół	II	20	zł/	os.		

	
1. Sernik na zimno 

2. Tartaletki z kruchego ciasta z kremem czekoladowym 

3. Szarlotka z bezową pianką 

4. Ciasto marchewkowe w pudrowym cukrze  

5. Świeże owoce, szaszłyki owocowe ze słodkimi piankami  

6. Kruche ciasteczka owsiane, rurki z nadzieniem, mini ptysie 
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Słodki	stół	III	30	zł/	os.		
 

1. Sernik na zimno 

2. Tartaletki z kruchego ciasta z kremem czekoladowym 

3. Mini babeczki z kremem, galaretką i owocami 

4. Placek włoski- aromatyczne ciasto z bakaliami i jabłkiem  

5. Szarlotka z bezową pianką 

6. Ciasto marchewkowe w pudrowym cukrze  

7. Świeże owoce, szaszłyki owocowe ze słodkimi piankami  

8. Kruche ciasteczka owsiane, rurki z nadzieniem, mini ptysie 

 


