Obiad 65 zł/os.
Rosół z makaronem
(2 szt. mięsa na osobę)
Rolada śląska wieprzowa
Tradycyjny kotlet schabowy
Karczek zapiekany z pieczarkami
Filet z kury z pomidorem i mozzarellą
Kluski
Sos pieczeniowy
Kapusta czerwona na ciepło
Surówka z białej kapusty
Buraczki

Obiad 70 zł/os.
Rosół z makaronem
(2 szt. mięsa na osobę)
Rolada śląska wieprzowa
Delikatny filet w sezamie
Schab saute z warzywami
Kaczka pieczona z jabłkiem
Rolada drobiowa ze szpinakiem
Kluski
Ziemniaki gotowane z koprem
Sos pieczeniowy
Kapusta czerwona na ciepło
Surówka z białej kapusty
Buraczki
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Deser 20 zł/os.
Kawa, herbata w dzbankach (8zł/os.)
Mix ciast naszego wypieku 2 szt./os. (12zł/os.)
Ciasto własne - serwis 5zł/os.
Lody firmowe 15 zł/os.
2 gałki lodów, owoce, bita śmietana

Zimna płyta 30 zł/os.
Deska szynek polskich
Jajka na sosie tatarskim
Galaretki drobiowe
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Rulony z szynki z musem chrzanowym
Pieczywo
Zimna płyta 35 zł/os.
Schab z gorczycą i miodem
Indyk nadziewany suszonym pomidorem
Galaretki drobiowe
Deska serów zagrodowych
Rolsy z tortilli z szynką
Sałatka grecka
Sałatka gyros
Pieczywo
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Kolacja 35 zł/os.
Indyk z porem i gorgonzolą
podawany z pieczonymi ziemniakami i surówką z kapusty pekińskiej
Kolacja 50 zł/os.
(1,5 szt. mięsa.os.)
Filet ze szpinakiem i oscypkiem
Kotlet devolaille z masłem i ziołami
Rozmarynowe udko z kury
Żeberka glazurowane miodem gryczanym
Ziemniaki pieczone z rozmarynem i czosnkiem
Frytki
Surówka z kapusty pekińskiej
Biała kapusta na ciepło
Kolacja 15 zł/os.
Barszcz czerwony
Krokiety z mięsem
Kolacja 19zł/os.
Gulasz wieprzowy z papryką, pieczarkami, zacierką i pieczywem
Napoje
Według zużycia - ceny z karty
Sok i woda w dzbankach bez ograniczeń 10 zł/os.
Sok i woda z dzbankach; cola, fanta, sprite bez ograniczeń 15zł/os.
(napoje gazowane podawane w litrowych butelkach)
Dzieci 0 - 2 lat gratis
Dzieci 3-8 lat 1/2 porcji 1/2 ceny
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