Menu VIP –135zł od osoby + napoje (bez limitów ilościowych 20 zł/os)* + alkohol*
Przekąski – 8 szt. do wyboru:
1.Wędliny pieczone z dodatkami
2.Capresse
3.Sałatka Gyros
4. Sałatka jarzynowa w szynce na sałacie
5.Sałatka słodka dynia
6.Śledż na trzy smaki
7.Ryba po grecku
8.Mix mięs w galarecie
9. Pasztet z wątróbki z galaretką z porzeczki z kanapeczkami z marmoladą z czerwonej cebuli
10. Słone babeczki kruche w trzech smakach
11. Tatar z łososia na grzance
12. Tatar ze śledzia na pumperniklu
13. Mix mięs pieczonych w galarecie lub bez
14. Deska serów+ żurawina, krakersy, paluszki
15. Rolada łososiowa ze szpinakiem i serem w cieście naleśnikowym
16. Łódeczki z ogórka na 3 smaki
17. Szaszłyki serowo-owocowe
18. Paluszki z kurczaka w sezamie z sosem czosnkowym
19. Sakiewki naleśnikowe ze szpinakiem, suszonymi pomidorami i serem feta
20. Tortilla warzywna z kurczakiem
Zupa do wyboru:
1.
Rosół z makaronem
2.
Flaki
3.
Kwaśnica z ziemniakami
4.
Gulaszowa

5. Krem borowikowy
6. Rosolnik z pulpecikami i ślimaczkami naleśnikowymi
7. Krem brokułowy
8. Zupa cebulowa

II Danie do wyboru:
1.
Polędwiczki wieprzowe a`la Bankrut, ziemniaki opiekane, zestaw surówek
2.
Roladki drobiowe nadziewane szpinakiem i suszonymi pomidorami, ziemniaki opiekane,
zestaw surówek
3.
Łosoś w cieście francuskim z sosem cytrynowo- koperkowym z łódeczkami
ziemniaczanymi i bukietem warzyw
4.
Zrazy wołowe z ogórkiem kiszonym i cebulą w sosie pieczeniowym serwowany z
kopytkami i buraczkami
III Danie do wyboru:
1.
Rolada schabowa nadziewana boczkiem i kapustą w sosie pieczeniowym z sałatką
ziemniaczaną
2.
Półmisek mięs grillowych ( szaszłyk drobiowy, szaszłyk wieprzowy, karkówka, kiełbasa)
3.
Półmisek pierogów z kapustą i grzybami oraz kapustą i mięsem z barszczem czerwonym
Deser do wyboru: lub możliwa zamiana deseru na TORT.
1.
Deser Tiramisu
2.
Deser lodowy
3.
Mus czekoladowy z wiśnią
Patery z ciastem i owocami (4 rodzaje ciasta) lub Stół z ciastem i owocami.
*Cena dotyczy grup powyżej 10 osób. Cena alkoholu podlega negocjacji. Nie wnosimy swojego alkoholu!!!

