
 
 
 

NA CHRZCINY 
 

       PROPOZYCJA JADŁOSPISU I 
 
 
 

Zupa na dobry początek 
 

Boeuf Stroganow 
 

Danie główne 
 

Kotlet polan ze świeżymi warzywami i ziemniakami 
 

Zakąski zimne na stole 
 

Półmisek mięs pieczonych 
Dorsz w sosie greckim 

Galaretki drobiowe z cytryną 
Schab gotowany z sosem tatarskim 

Jajka w majonezie z oliwką 
Sałatka wielowarzywna 

Sałatka z serem typu feta, pomidorami, ogórkiem świeżym i oliwką 
 

W trakcie przyjęcia na gorąco 
 

Żeberka pieczone w miodzie z kulkami ziemniaczanymi 
 

Dodatki do stołu: 
Pieczywo jasne i ciemne 

 
Coś słodkiego 

 

Wybór ciast 
Napoje zimne: napoje owocowe, woda mineralna, napoje gazowane 

Napoje gorące (kawa, herbata) 
 
 
 
 
 



 
PROPOZYCJA JADŁOSPISU II 

 
 

Zupa na dobry początek 
 

Solanka litewska 
 

Danie główne 
 

Karkówka pieczona z sosem leśnym z ziemniakami i bukietem surówek 
 
 

Zakąski zimne na stole 
 

Befsztyk tatarski 
Wybór mięs pieczonych 

Pasztet drobiowy z żurawinami 
Jajka garnirowane łososiem 

Udziec indyczy z brzoskwiniami 
Sałatka z makaronem ryżowym, krabami i ogórkiem 

Sałatka z brokułów w majonezie z pestkami słonecznika 
 

W trakcie przyjęcia na gorąco 
 

Medalion drobiowy z ananasem i kopytkami 
 

Dodatki do stołu: 
Pieczywo jasne i ciemne 

Sosy i marynaty 
 

Coś słodkiego 
Wybór ciast 

Napoje zimne: soki owocowe, woda mineralna, napoje gazowane 
Napoje gorące (kawa, herbata) 

 
  
 
 
 
 
 

 
 



 
    PROPOZYCJA JADŁOSPISU III 

 
 

Zupa na dobry początek 
 

Paprykarz drobiowy z pieczarkami 
 

Danie główne 
  

Zraz w sosie grzybowym z bukietem warzyw i ziemniaczkami 
 
 

Zakąski zimne na stole 
 

Wybór mięs pieczonych 
Befsztyk tatarski 

Miruna z sosem greckim 
Rulony z szynki z nadzieniem chrzanowym 

Jajka z kawiorem 
Sałatka z winogronem, soczystą piersią kurczaka i migdałami 

Sałatka z pieczarkami, jajkiem i świeżymi warzywami 
 

W trakcie przyjęcia na gorąco 
 

Babka ziemniaczana ze skwareczkami i czerwonym barszczykiem 
 

Dodatki do stołu 
 

Pieczywo jasne i ciemne 
Sosy i marynaty 

 
Coś słodkiego 

 

Wybór ciast 
Napoje zimne: soki owocowe, woda mineralna, napoje gazowane 

Napoje gorące (kawa, herbata) 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

PROPOZYCJA JADŁOSPISU IV 
 
 

Zupa na dobry początek 
 

Zupa szlachecka  
 

Danie główne 
 

Kotlet po podlasku ziemniakami i zestawem surówek 
 
 

Zakąski zimne na stole 
 

Wybór mięs pieczonych 
Pasztet domowy z sosem cumberland 

Śledzie w trzech smakach 
Schab z sosem tatarskim 

Koreczki z boczku ze śliwką kalifornijską 
Sałatka z serem typu feta, pomidorami, ogórkiem świeżym i oliwką 

Sałatka z kurczakiem, ananasem i białym ryżem 
 

W trakcie przyjęcia na gorąco 
 

Indyk duszony w warzywach z kluskami 
 

Dodatki do stołu 
 

Pieczywo jasne i ciemne 
Sosy i marynaty 

 
Coś słodkiego 

 

Wybór ciast 
Napoje zimne: soki owocowe, woda mineralna, napoje gazowane 

Napoje gorące (kawa, herbata) 
 



PROPOZYCJA JADŁOSPISU V 
 
 

Zupa na dobry początek 
 

Zupa cebulowa z grzankami 
 

Danie główne 
 

Zrazy wołowe zawijane z ziemniakami i zestawem surówek 
 
 

Zakąski zimne na stole 
 

Wybór mięs pieczonych 
Befsztyk tatarski 

Rolada szpinakowo-łososiowa 
Tilapia z sosem słodko-kwaśnym  
Pieczeń staropolska z żurawinami 

Pieczarki nadziewane pikantnym farszem cebulowo-jajecznym 
Sałatka z brokułów, z pestkami słonecznika i wędzonym boczkiem 

Sałatka włoska z pomidorami, pesto i serem mozarella 
 

W trakcie przyjęcia na gorąco 
 

Filet kurczaka z suszonymi pomidorami w sosie serowym z ryżem 
 

Dodatki do stołu 
 

Pieczywo jasne i ciemne 
Sosy i marynaty 

 
Coś słodkiego 

 

Wybór ciast 
Napoje zimne: soki owocowe, woda mineralna, napoje gazowane 

Napoje gorące (kawa, herbata) 


