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MENU CHRZCINY / KOMUNIA 
MENU 1 

Prosimy o wybór potraw z wyprzedzeniem 
 

PRZYSTAWKI 
(Do wyboru 5) 

Plater wędlin i mięs pieczystych (szynka wędzona, kiełbasa wędzona, salceson, kaszanka wiejska, biała kiełbasa 
parzona, pieczony schab środkowy pieczony, schab karkowy, pieczony boczek, pasztet domowy) 

Jaja garnirowane szynką podane na sałatce z ogórków 
Jaja faszerowane 

Schab po Warszawsku 
Łosoś wędzony z sosem miodowo - musztardowym 

Śledź w śmietanie 
Śledź w oleju 

Sałatka jarzynowa 
Sałatka ziemniaczana z rozmarynem 

Sałata z grillowanym kurczakiem 
Sałata z serem feta 

Sałatka z tuńczykiem 
 

ZUPA 
(Do wyboru jedna pozycja) 

Żur z jajkiem 
Rosół z makaronem 

Flaki 
Krem z pomidorów 

 
DANIE GŁÓWNE 

(Do wyboru jedna pozycja) 
Schab faszerowany wątróbką drobiową w sosie koniakowym 

Schab pieczony w ziołach z sosem pieczarkowym 
Zrazy wieprzowe w sosie pieczeniowym 

Kurczak faszerowany szpinakiem i papryką z sosem serowym 
Grillowany filet z kurczaka z sosem serowym 

Kotlet schabowy 
De volaille 

 
DODATKI 

(Do wyboru dwie pozycje) 

Ziemniaki pieczone, puree ziemniaczane , ryż, frytki 
warzywa gotowane, kapusta zasmażana, surówka z białej kapusty, 

zasmażane buraki, mix sałat z sosem vinegret 
 

DANIA GORĄCE DLA DZIECI 

Polędwiczki z kurczaka z frytkami i mizerią 
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DESERY 
(Do wyboru jedna pozycja) 

Sernik 
Szarlotka 

Lody 
Panna cotta z sosem truskawkowym 

Mus czekoladowy z malinami 
 

BUFET DESEROWY  
(Powyżej 20 osób, do wyboru 4 pozycje) 

Sernik 
Szarlotka 

Panna cotta z sosem truskawkowym 
Mus czekoladowy z malinami 

Śmietanowiec 
Owoce 

Mus z białej czekolady 
Tarta z kajmakiem 

Napoje bezalkoholowe /woda, soki, napoje gazowane / bez ograniczeń 
 

CENNIK MENU 1 
 

Przystawki..................31 zł / os 
Zupa...........................11 zł / os 
Dania główne.............33 zł / os 
Danie dla dzieci….......17 zł / os 
Deser..........................14 zł / os 

lub 
Bufet deserowy .........35 zł / os 

Woda, soki, napoje gazowane, kawa, herbata……...25 zł / os (bez ograniczeń) 
 

W cenie każdej z ofert zapewniamy dekorację stołów. 
Do końcowego rachunku doliczany jest serwis w wysokości 10 %. 

 

MENU 2 
Prosimy o wybór potraw z wyprzedzeniem 

 
PRZYSTAWKI 
(Do wyboru 5) 

Plater wędlin i mięs pieczystych ( szynka wędzona, kiełbasa wędzona, salceson, kaszanka wiejska, 
biała kiełbasa parzona, pieczony schab środkowy pieczony, schab karkowy, pieczony boczek, pasztet domowy ) 

Jaja garnirowane szynką podane na sałatce z ogórków 
Jaja faszerowane 

Schab po Warszawsku 
Łosoś wędzony z sosem miodowo - musztardowym 

Śledź w śmietanie 
Śledź w oleju 

Sałatka jarzynowa 
Sałatka ziemniaczana z rozmarynem 

Sałata z grillowanym kurczakiem 
Sałata z serem feta 

Sałatka z tuńczykiem 
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ZUPA 
(Do wyboru jedna pozycja) 

Żur z jajkiem 
Rosół z makaronem 

Flaki 
Krem z białych warzyw z pieczoną gęsią 

Gulaszowa 
 

DANIE GŁÓWNE 
(Do wyboru jedna pozycja) 

Pieczona kaczka z burakami 
Pieczony łosoś podany z sosem porowym 

Polędwiczki wieprzowe z kozim serem, suszonymi pomidorami i sosem grzybowym. 
Policzki wieprzowe w sosie pieczeniowym 

Indyk faszerowany serem pleśniowym i malinowymi pomidorami z sosem winno- maślanym 
 

DODATKI 
(Do wyboru dwie pozycje) 

Ziemniaki pieczone, puree ziemniaczane, ryż, frytki 
warzywa gotowane, kapusta zasmażana, surówka z białej kapusty 

zasmażane buraki, mix sałat z sosem vinegret 
 

DANIA GORĄCE DLA DZIECI 

Polędwiczki z kurczaka z frytkami i mizerią 
 

DESERY 
(Do wyboru jedna pozycja) 

Sernik 
szarlotka 

Lody 
Panna cotta z sosem truskawkowym 

Mus czekoladowy z malinami 
 

BUFET DESEROWY  
(Powyżej 20 osób, do wyboru 4 pozycje) 

Sernik 
Szarlotka 

Panna cotta z sosem truskawkowym 
Mus czekoladowy z malinami 

Śmietanowiec 
Owoce 

Mus z białej czekolady 
Tarta z kajmakiem 

Napoje bezalkoholowe /woda, soki, napoje gazowane / bez ograniczeń 
 

CENNIK MENU 2 

Przystawki..................31 zł / os 
Zupa...........................11 zł / os 
Dania główne.............41 zł / os 
Danie dla dzieci .........17 zł / os 
Deser..........................14 zł / os 

lub 
Bufet deserowy ........35 zł / os 

Woda, soki, napoje gazowane, kawa, herbata………25 zł / os (bez ograniczeń) 

W cenie każdej z ofert zapewniamy dekorację stołów. 
Do końcowego rachunku doliczany jest serwis w wysokości 10 %. 


