Menu do wyboru
Obiad 80 zł/os.
Rosół z makaronem
(2 szt. mięsa na osobę)
Rolada śląska wieprzowa
Filet panierowany
Kotlet schabowy z pieczarkami i serem

Kotlet mielony drobiowio-wieprzowy
Kluski
Sos pieczeniowy
Kapusta czerwona na ciepło

Surówka z białej kapusty
Buraczki
Obiad 85 zł/os.
Rosół z makaronem
(2 szt. mięsa na osobę)
Rolada śląska wieprzowa

Delikatny filet ze szpinakiem i mozzarellą
Tradycyjny kotlet schabowy
Rolada z indyka z bazyliowym pesto
Kotlet devolaille
Kluski
Ziemniaki gotowane z koprem
Sos pieczeniowy

Kapusta czerwona na ciepło
Surówka z białej kapusty
Buraczki

Deser 25 zł/os.
Kawa, herbata w dzbankach (8zł/os.)
Mix ciast naszego wypieku 2 szt./os. (17zł/os.)

Ciasto własne - serwis 7 zł/os.
Lody firmowe 18 zł/os.
2 gałki lodów, owoce, bita śmietana

Zimna płyta 45 zł/os.
Deska szynek polskich
Jajka na sosie tatarskim
Galaretki drobiowe
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Rulony z szynki z musem chrzanowym
Pieczywo

Zimna płyta 55 zł/os.
Deska serów zagrodowych
Winogrona
Burrata , pomidory, oliwki, rukola
Tartaletki z twarogiem pieprzowym i salami
Melon miodowy z szynką parmeńską
Sałatka z selera naciowego z winogronami
Krakersy
Kolacja 20 zł/os.
Barszcz czerwony
Krokiety z mięsem
Kolacja 17 zł/os.
Lekko ostry bulion z mięsnymi klopsami (200ml/3szt.)
Kolacja 25 zł/os.
Gulasz wieprzowy z papryką, pieczarkami, zacierką i pieczywem
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Kolacja 42 zł/os.
Polędwica wieprzowa w wianku z wędzonego boczku
na talarkach z ziemniaka, surówka z pora i jabłka
Kolacja 42zł/os.
Gicz z indyka w aromacie chmielu
na purée ziemniaczano-chrzanowym, kapusta z grzybami

Kolacja 40zł/os.
Rolada z kury z ricottą i szpinakiem,
sos śmietanowo-ziołowy, kopytka, surówka z marchwi
Kolacja 65 zł/os.
(1,5 szt. mięsa.os.)
Devolaille z serem i pieczarkami
Kieszonki z indyka faszerowane cukinią i serem gorgonzola
Rozmarynowe udko z kury
Pieczona karkówka o aromacie kminku
Pieczone talarki z ziemniaków
Frytki
Surówka z pora i jabłka
Surówka z kapusty pekińskiej

Napoje
Według zużycia - ceny z karty
Woda w dzbankach bez ograniczeń 10zł/os.
Sok i woda w dzbankach bez ograniczeń 15 zł/os.
Sok i woda z dzbankach; cola, fanta, sprite bez ograniczeń 20zł/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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