
Proszę wybrać cztery 

gatunki mięs 

 

 

 

 
Propozycja menu  

 
Obiad: 
 

Rosół z makaronem  
Krem z zielonego groszku  
Krem z brokułów  
 
Rolada śląska wołowa 
Rolada wieprzowa 
Kotlet de Volay 
Schab nadziewany śliwką  
Schab z pieczarkami 
Kotlet z piersi kurczaka 
Zwijana pierś z kurczaka faszerowana papryką  
Zwijana pierś z kurczaka nadziewana brokułami  
Pieczeń z indyka faszerowana  
Roladki z indyka  
Kaczka pieczona z jabłkiem ( ćwiartowana 1 szt. na 6 osób ) 
Pieczeń ze schabu faszerowana ogórkiem i marchewką  
Panierowana pierś z kurczaka nadziewana serem pleśniowym  
Pieczeń ze schabu  po sztygarsku nadziewany boczkiem i kiełbasą  
 

Dodatki: ( bez limitu ) 
 

Kluski śląskie 
Ziemniaki 
Ryż (na życzenie) 
Sos pieczeniowy 

 
Surówki: 
 

Z czerwonej kapusty na ciepło, 
Z czerwonej kapusty na zimno lub  z majonezem, 
Z białej kapusty, 
Z seler 
Z marchewki, 
Buraczki, 
Mizeria                                                                                    Proszę wybrać trzy rodzaje 



 
 

Proszę wybrać jeden rodzaj mięsa 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deser: 
 

Lody Schöller dwie gałki, bita śmietana 
 Kawa 
Owoce Ciasta  Tort we własnym zakresie 

 
Zimna płyta: 
 

Trzy gatunki wędlin 
Dwa gatunki sera, kurczak w galarecie  
Pomidory, ogórek zielony, grzybki, papryka, ogórek konserwowy, pieczywo, masło 
Łosoś cienko krojony z marynatą cytrynową (na życzenie) 11 zł/osoba 
Szynka parmeńska podawana z melonem (na życzenie) 11 zł/osoba 
Bagietka korzenna podawana z oliwą , octem balsamicznym i świeżo zmielonym pieprzem  
( na życzenie ) 5 zł/osoba  
 
 

Ciepła kolacja: 
 

Reszta mięs z obiadu 
Udko pieczone z kurczaka  
Pieczeń z karczku faszerowana śliwkami  
Pieczeń z karczku z sosem grzybowym  
Polędwiczki drobiowe opiekane  z lekkim sosem czosnkowym  
Panierowane pałki z kurczaka z sosem koktajlowym  
Panierowana pierś z kurczaka z serem i ananasem ( hawajska ) 
Pierś z kurczaka faszerowana serem pleśniowym 
Golonka bawarska podlewana sosem z jarzynami  (1 szt. na 6 osób ) 
Schab panierowany 
Szaszłyk tradycyjny z karczku  
Pstrąg smażony   
 
 
 

Frytki                                                                         Proszę wybrać dwa dodatki 
Ryż  
Ziemniaki opiekane 
Kluseczki odsmażane na patelni  

 
 
Sałatki: 
 



Ryżowa z kurczakiem  
Makaronowa  
Kus Kus z tuńczykiem  
Ziemniaczana 
Bawarska 

Sałatka Capresse ( ser mozzarella, sałata lodowa, pomidory)                        Proszę wybrać  

Sałatka z kapusty pekińskiej                                                                                  dwie 
Sałatka z sałaty lodowej                                                                                       sałatki 
Sałatka bałkańska z pomidorami 
 
Dodatkowo można zamówić barszcz czysty ( 4  zł osoba ) 

 
Napoje: 
 

Woda mineralna podawana w dzbankach  bez limitu w cenie  

Soki podawane w dzbankach 1l   15 zł  

Coca-cola , Fanta , Sprite 0,25l  7 zł  

 

 
 
 
 
 
Wino białe  Verdicchio Classico 1,5l  białe półwytrawne  ( Włochy )  110 zł / butelka 
Wino czerwone  Montepulciano D Abruzzo 1,5l  czerwone półwytrawne  ( Włochy ) 

podawane do posiłków (na życzenie) 110 zł / butelka 

Piwo beczkowe  Carlsberg / Okocim  : 10 zł / szt  


