KOLACJA WIELKANOCNA – PAKIET 1
KOLACJA SERWOWANA – do 4 godzin
CENA: 80 zł/osoba
POWITANIE GOŚCI:
 Lampka wina musującego dla wszystkich gości – GRATIS od Restauracji.
PRZEKĄSKI ZIMNE (W STOLE):
 Śledź tradycyjny w oleju lnianym lub śledź w śmietanie
 Wybór mięs lub szynka z musem chrzanowym
 Domowy pasztet z leśną żurawiną
 Jaja faszerowane, pieczarki, rybna pasta
 Tradycyjna sałatka jarzynowa
 Ćwikła z chrzanem
 Marynaty: gruszki, grzybki, ogórki
 Pieczywo, masło
DANIA GORĄCE SERWOWANE

ZUPA (wybieramy 1 spośród poniższych propozycji):
 Biały barszcz z jajem i kiełbasą
 Tradycyjny żur na zakwasie
 Bulion drobiowy z domowym makaronem i warzywami
DRUGIE DANIE (wybieramy 1 spośród poniższych propozycji):
 Pieczona szynka w aromacie goździków i cynamonu z puree ziemniaczanym
 Udziec z indyka w sosie rozmarynowym, puree ziemniaczane, marchewka, glazurowana
 Schab pieczony w glazurze tymiankowej, kluski śląskie, modra kapusta
 Dorsz ze smażonym ryżem i warzywami

DESER :
 Patery tradycyjnych ciast domowego wypieku
 Owoce filetowane
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KOLACJA WIELKANOCNA – PAKIET 2
KOLACJA SERWOWANA – do 4 godzin
CENA: 100 zł/osoba
POWITANIE GOŚCI:
 Lampka wina musującego dla wszystkich gości – GRATIS od Restauracji.
PRZEKĄSKI ZIMNE (W STOLE):
Proszę wybrać 5 z poniższych pozycji:
 Jaja faszerowane :
-Szynka
-Pieczarkami
-Pastą rybną
 Deska wędlin wędzonych
 Deska mięs pieczonych
 Pasztet z żurawiną
 Tymbaliki z kurczaka
 Roladki z szynki z musem chrzanowym
 Śledź tradycyjny w oleju lnianym
 Rolada z szynki z musem serowym i szparagami
 Śledź w śmietanie
 Carpacio z pieczonego buraka z kozim serem i winegretą różaną
 Schab po warszawsku
Proszę wybrać 2 z poniższych pozycji:
 Tradycyjna sałatka jarzynowa
 Sałatka ze szpinaku z jajem, suszonym pomidorem
 Sałatka z fasolą, szczypiorkiem, jajem przepiórczym
DODATKOWO:
 Chrzan
 Ćwikła z chrzanem, sos tatarski
 Marynaty: gruszki, grzybki, ogórki
 Pieczywo, masło
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DANIA GORĄCE SERWOWANE
ZUPA (wybieramy 1 spośród poniższych propozycji):
 Barszcz biały z kiełbasą
 Tradycyjny żur
 Rosół z perliczkami i domowym makaronem
 Krem chrzanowy z pianką ziołową
DRUGIE DANIE (wybieramy 1 spośród poniższych propozycji*):
 Rolada z pieczonego karku ze szpinakiem i grzybami, puree chrzanowe, warzywa gotowane
 Rolada z łopatki wieprzowej w aksamitnym sosie borowikowym
 Pieczona szynka w aromacie goździków i cynamonu z puree ziemniaczanym aromatyzowanym
truflami
 Kaczka pieczona z żurawinowym sosem, knedlem ziemniaczanym i pieczonym jabłkiem
 Udziec z indyka glazurowany musem pomarańczowym, ziemniaki opiekane, marchewka
glazurowana
 Dorsz bałtycki z winegretą z soczewicy, warzywa gotowane
 Pieczony dorsz ze smażonym ryżem, gotowanymi warzywami i sosem koperkowym
 Pierogi z mięsem, chrupiącą cebulką
 Pierogi ruskie z cebulką
 Biała kiełbasa w sosie chrzanowym
*Do każdego z dań (poza pierogami) istnieje możliwość wymiany / doboru dodatku skrobiowego z poniższej
listy:
 Pęczak ze śliwką
 Ryż
 Ziemniaki z wody / ziemniaki opiekane
 Kasza jaglana z warzywami
 Kopytka / kluski śląskie
BUFET DESEROWY
 Patery tradycyjnych ciast domowego wypieku
 Owoce filetowane
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KOLACJA WIELKANOCNA – PAKIET 3
KOLACJA W FORMIE BUFETÓW UZUPEŁNIANYCH PRZEZ 4 GODZINY
CENA: 100 zł/osoba
POWITANIE GOŚCI:
 Lampka wina musującego dla wszystkich gości – GRATIS od Restauracji.
DANIA GORĄCE W BUFECIE :
ZUPY:
 Barszcz biały
 Żurek chrzanowy z kiełbasą
DANIA GŁÓWNE: (wybieramy 3 spośród poniższych propozycji):
 Pieczona szynka w aromacie goździków i cynamonu
 Pierogi z kaczką, emulsja pomarańczowa
 Pierogi ruskie z cebulką
 Dorsz w sosie ziołowym
 Wieprzowina w sosie kremowym z grzybami leśnymi
 Schab duszony w musztardzie dijon
DODATKI: (wybieramy 2 spośród poniższych propozycji):
 Ziemniaki zapiekane z przyprawami
 Ziemniaki z wody
 Pęczak ze śliwką
 Ryż
 Kasza jaglana z warzywami
 Kapusta czerwona na winie
PRZEKĄSKI ZIMNE (W BUFECIE):
Proszę wybrać 4 z poniższych pozycji:
 Deska mięs pieczonych
 Karp w galarecie
 Rolada z boczku ze szpinakiem
 Tymbaliki z kurczaka
 Roladki z szynki z musem chrzanowym
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 Śledź tradycyjny w oleju lnianym
 Pasztet z dzika
 Roladka ze schabowym z musem chrzanowym
 Jaja faszerowane:
- szynką
- łososiem
- szpinakiem

Proszę wybrać 2 z poniższych pozycji:
 Mix sałat ze szpinakiem, jajami, szynką parmeńską
 Tradycyjna sałatka jarzynowa
 Sałatka z brokułami i pomidorami suszonymi
 Mix sałat z gęsią i winegretą różaną
DODATKOWO:
 Chrzan tarty
 Ćwikła z chrzanem
 Marynaty: gruszki, grzybki, ogórki
 Pieczywo, masło
BUFET SŁODKI
 Selekcja tradycyjnych ciast : piernik, makowiec, sernik, szarlotka z cynamonem
 Patery filetowanych owoców
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KOLACJA WIELKANOCNA – PAKIET 4
KOLACJA W FORMIE BUFETÓW UZUPEŁNIANYCH PRZEZ 4 GODZINY
CENA: 120 zł/osoba
POWITANIE GOŚCI:
 Lampka wina musującego dla wszystkich gości – GRATIS od Restauracji.
DANIA GORĄCE W BUFECIE :
ZUPY:
 Barszcz chrzanowy z białą kiełbasą
 Consome z dzikiego ptactwa z makaronem
DANIA GŁÓWNE: (wybieramy 4 spośród poniższych propozycji):
 Pieczona szynka w aromacie goździków i cynamonu
 Wieprzowina w sosie kremowym z grzybami leśnymi,
 Zagrodowy kurczak z blanszowanymi warzywami korzennymi
 Dorsz w sosie limonkowym
 Pierogi z kaczką
 Pierogi ruskie
 Biała kiełbasa w sosie chrzanowym
 Biała kiełbasa w sosie piwnym
DODATKI: (wybieramy 2 spośród poniższych propozycji):
 Ziemniaki zapiekane z przyprawami
 Ziemniaki z wody
 Pęczak ze śliwką
 Ryż
 Kasza jaglana z warzywami
 Kapusta czerwona na winie
 Groch z kapustą

PRZEKĄSKI ZIMNE (W BUFECIE):
Proszę wybrać 5 z poniższych pozycji:
 Deska wędlin wędzonych tradycyjnie dymem
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 Deska mięs pieczonych
 Roladki z szynki z musem chrzanowym
 Indyk w maladze
 Łosoś w galarecie cytrynowej
 Tymbaliki z łososia
 Tymbaliki z kurczaka
 Śledź tradycyjny w oleju lnianym
 Jaja faszerowane:
- szynką
- pieczarkami
- rybą
- szpinakiem
 Pasztet wieprzowy
 Pasztet z kaczki
Proszę wybrać 2 z poniższych pozycji:
 Mix sałat z jajem przepiórczym
 Tradycyjna sałatka jarzynowa
 Sałatka z rukoli, gruszki, indyka pieczonego
 Sałatka pieczarkowa
DODATKOWO:
 Chrzan tarty
 Ćwikła z chrzanem
 Sosy: chrzanowy, tatarski
 Marynaty: gruszki, grzybki, ogórki
 Pieczywo, masło
BUFET SŁODKI
 Mazurki
 Baby wielkanocne/ makowce, serniki
***Wszystkie uwzględnione w ofercie ceny są cenami netto***
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