
PROPOZYCJA JADŁOSPISU IPROPOZYCJA JADŁOSPISU IPROPOZYCJA JADŁOSPISU IPROPOZYCJA JADŁOSPISU I    
 
 

Zupa na dobry początekZupa na dobry początekZupa na dobry początekZupa na dobry początek    
 

Boeuf Stroganow 
 

Danie główneDanie główneDanie główneDanie główne    
 

Pieczeń z karkówki w sosie borowikowym  
podana z ziemniakami i zestawem surówek 

 
Zakąski zimne na stoleZakąski zimne na stoleZakąski zimne na stoleZakąski zimne na stole    

 
Półmisek mięs pieczonych 

Dorsz w sosie greckim 
Udziec pieczony z brzoskwiniami 

Galaretki drobiowe z cytryną 
Śledź w oleju z cebulką 

Befsztyk tatarski 
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 gorąW trakcie przyjęcia na gorąW trakcie przyjęcia na gorąW trakcie przyjęcia na gorącocococo    
 

Roladki z kurczaka ze świeżym szpinakiem z kulkami ziemniaczanymi 
Żeberka pieczone w miodzie  
Zupa cebulowa z grzankami 

 
Dodatki do stołu:Dodatki do stołu:Dodatki do stołu:Dodatki do stołu:    

 
Pieczywo jasne i ciemne 

Sosy i marynaty 
 

Słodki BufetSłodki BufetSłodki BufetSłodki Bufet    
 

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

Napoje gorące (kawa, herbata) 
 
 
 
 
 

 



    
    
    
    

PROPOZYCJA JADŁOSPISU IIPROPOZYCJA JADŁOSPISU IIPROPOZYCJA JADŁOSPISU IIPROPOZYCJA JADŁOSPISU II    
 
 

Zupa na dobry początekZupa na dobry początekZupa na dobry początekZupa na dobry początek    
 

Krem z borowików z groszkiem ptysiowym 
 

Danie główneDanie główneDanie główneDanie główne    
 

Zraz staropolski z bukietem warzyw i ziemniaczkami  
 

Zakąski zimne na stoleZakąski zimne na stoleZakąski zimne na stoleZakąski zimne na stole    
 

Półmisek mięs pieczonych i serów 
Miruna w sosie brzoskwiniowym 

Befsztyk tatarski 
Schab po warszawsku 

Jajka garnirowane łososiem 
Śliwki zawijane w boczku wędzonym 

Pasztet drobiowy z żurawinami 
Śledzie w trzech smakach 

Sałatka z winogronem, soczystą piersią kurczaka i migdałami 
Sałatka z pieczarkami, jajkiem i świeżymi warzywami 

 

W trakcie przyjęcia na gorącoW trakcie przyjęcia na gorącoW trakcie przyjęcia na gorącoW trakcie przyjęcia na gorąco    
 

Medaliony z indyka z kopytkami 
Wieprzowina w sosie słodko kwaśnym 

Barszczyk czerwony z pasztecikiem 
 

Dodatki do stołuDodatki do stołuDodatki do stołuDodatki do stołu    
 

Pieczywo jasne i ciemne 
Sosy i marynaty 

 
Słodki bufetSłodki bufetSłodki bufetSłodki bufet    

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

Napoje gorące (kawa, herbata) 
 


