
    12,00 złŻurek staropolski z białą kiełbasą własnego wyrobu / porcja

ZUPY

Po pierwsze Tradycja

889 835 625 
zamów

 Smak i Tradycja

    12,00 złKotlet de volaille z serowo - maślanym nadzieniem

    12,00 złSzaszłyk drobiowy z cebulką i papryką

    16,00 złZraz wołowy po staropolsku w sosie własnym

    12,00 złRolada wieprzowa z ogórkiem ,boczkiem, cebulką w sosie pieczeniowym

    14,00 złSzaszłyk z polędwicy wieprzowej z cebulką i papryką

    14,00 złFilet  w migdałach

    12,00 złUdko z kurczaka faszerowane pieczarki 

MIĘSA /SZT

    14,00 złFilet drobiowy faszerowany białą kiełbasą 

   60,00 złSzynka pieczona w całości 1kg

SAŁATKI  

     8,00 złSałatka jarzynowa tradycyjna  100gr 

    12,00 złSałatka z ziemniaków z jajkiem ,grillowanym bekonem i sosem verde na bazie
majonezu  100gr

     8,00 złSałatka z pieczonego buraka  100gr



Po pierwsze Tradycja

889 835 625 
zamów

Po pierwsze Tradycja

Galantyna z kurczaka

Filet z morelą w sezamie

Karkówka faszerowana borowikami

Pieczyste z kurczaka

Sakiewka z pastą chrzanową

ZIMNY BUFET 75ZŁ 20  PORCJI

Galantyna z kurczaka

Pasztet wieprzowy

Tatar z łososiem na grzance

Karkówka z serkiem chrzanowym i koperkiem

Filet z morelą w sezamie

ZIMNY BUFET 85ZŁ 20  PORCJI

Galantyna z kurczaka

Rolada szpinakowa z wędzonym łososiem 

Karkówka faszerowana borowikami

Indyk w maladze z mandarynkami 

Pasztet z dzika z karmelizowaną gruszką z sosem chrzanowo-żurawinowym 

ZIMNY BUFET 95ZŁ 20  PORCJI



Po pierwsze Tradycja

889 835 625 
zamów

Po pierwsze Tradycja

DODATKI

    12,00 złPieczone ziemniaczki z rozmarynem  500g

    12,00 złZasmażane buraczki    500g

    12,00 złZasmażana modra kapusta   500g

Galantyna z kurczaka

Rolada szpinakowa z wędzonym łososiem 

Karkówka faszerowana borowikami

Indyk w maladze z mandarynkami 

Pasztet z dzika z karmelizowaną gruszką z sosem chrzanowo-żurawinowym 

ZIMNY BUFET 110ZŁ 25  PORCJI

Jajka z musem pieczarkowym i kawiorem 

    45,00 złBiała Kiełbasa własnego wyrobu  1kg 

CIASTO

   90,00 złPanna cotta  

   90,00 złCiasto czekoladowe z wiśniami  

   90,00 złSernik mango 

   90,00 złSernik Tradycyjny   

   90,00 złSernik Limonkowy  



Rosół z domowym makaronem i natką pietruszki
Krem z pomidorów pelatii i ziołowymi grzankami

Barszcz czerwony z pasztecikiem

Kotlet de volaille z serowo-maślanym nadzieniem 
Roladka ze szpinakiem w sosie serowym 

Rumsztyk egzotyczny
Filet z kurczaka z pomidorami i mozzarellą

Kurczak faszerowany (pałka)
Roladka wieprzowa po staropolsku

 
Ziemniaki gotowane, frytki, 

Zestaw surówek
 
 

PAKIET I    55ZŁ/OS

W dobrym Stylu

Bufet Ciepły
Zupa (jedna do wyboru)

Danie Gorące 2,5szt/os.



Rosół z domowym makaronem i natką pietruszki
Krem z pomidorów pelatii i ziołowymi grzankami

Żurek aromatyzowany z majerankiem
Krem brokułowy z orzeszkami 

Barszcz czerwony z pasztecikiem

Kotlet de volaille z serowo-maślanym nadzieniem 
Roladka ze szpinakiem w sosie serowym 

Rumsztyk egzotyczny
Filet z kurczaka z pomidorami i mozzarellą

Kurczak faszerowany (pałka)
Roladka wieprzowa po staropolsku

 
Ziemniaki gotowane, frytki, 

Zestaw surówek
 
 

PAKIET I I    65ZŁ/OS

W dobrym Stylu

Bufet Ciepły
Zupa (jedna do wyboru)

Danie Gorące 2,5szt/os.



PAKIET I I

W dobrym Stylu

Bufet Zimny 3szt/os.
Galantyna z kurczaka
Pieczyste drobiowe

Fileciki z morelą w sezamie
Karkówka faszerowana borowikami

Szynka z szparagami
Masło, pieczywo



Rosół z domowym makaronem i natką pietruszki
Krem z pomidorów pelatii i ziołowymi grzankami

Żurek aromatyzowany z majerankiem
Krem brokułowy z orzeszkami 

Barszcz czerwony z pasztecikiem

Kotlet de volaille z serowo-maślanym nadzieniem 
Roladka ze szpinakiem w sosie serowym 

Filet z kurczaka z pomidorami i mozzarellą
Stek z cebulką

Kurczak faszerowany (pałka)
Roladka wieprzowa po staropolsku

 
Ziemniaki gotowane, frytki, 

Zestaw surówek
 
 

PAKIET I I I    85ZŁ/OS

W dobrym Stylu

Bufet Ciepły
Zupa (jedna do wyboru)

Danie Gorące 2,5szt/os.



PAKIET I I I

W dobrym Stylu

Bufet Zimny 3szt/os.
Galantyna z kurczaka
Pieczyste drobiowe

Fileciki z morelą w sezamie
Karkówka faszerowana borowikami

Szynka z szparagami
Siekany tatar 

Masło, pieczywo

Mix sałat z gruszką, serem pleśniowym i orzechami włoskimi w
dressingu 

Sałata z fetą i oliwkami w dressingu ziołowym 
 

Sałatki



Rosół z domowym makaronem i natką pietruszki
Krem z pomidorów pelatii i ziołowymi grzankami

Żurek aromatyzowany z majerankiem
Krem brokułowy z orzeszkami 

Barszcz czerwony z pasztecikiem

Kotlet de volaille z serowo-maślanym nadzieniem 
Roladka ze szpinakiem w sosie serowym 

Rumsztyk egzotyczny
Filet z kurczaka z pomidorami i mozzarellą

Łosoś na szpinaku
 

Ziemniaki gotowane, frytki, pyzy, 
Zestaw surówek

PAKIET IV    135ZŁ/OS

W dobrym Stylu

Bufet Ciepły
Zupa (jedna do wyboru)

Danie Gorące 2,5szt/os.



PAKIET IV

W dobrym Stylu

Bufet Zimny 3,5szt/os.
Galantyna z kurczaka
Pieczyste drobiowe

Fileciki z morelą w sezamie
Karkówka faszerowana borowikami

Szynka z szparagami
Siekany tatar

Łosoś w galarecie
Masło, pieczywo

Sałatki

Barszcz czysty
Golonka gotowana

Szaszłyk z polędwicy 
Masło, pieczywo, chrzan, musztarda

 

Mix sałat z gruszką, serem pleśniowym i orzechami włoskimi w
dressingu 

Sałata z fetą i oliwkami w dressingu ziołowym 
 Śniadanie



PAKIET IV

W dobrym Stylu

Opcje dodatkowe
Napoje Zimne ( dodatkowe 15zł/os/3l)

Woda niegazowana z cytryną, pepsi, sok pomarańczowy, jabłkowy,
czarna porzeczka

Szynka pieczona ( udziec wieprzowy pieczony w całości około
15kg) plus dipy, ziemniaki pieczone/kasza  

650zł
 

CIASTO

  90,00 złPanna cotta  

  90,00 złCiasto czekoladowe z wiśniami  

  90,00 złSernik mango 

   90,00 złSernik Tradycyjny   

   90,00 złSernik Limonkowy  



PAKIET V    145ZŁ/OS

W dobrym Stylu

Bufet Ciepły
Zupa (jedna do wyboru)

Rosół z domowym makaronem i natką pietruszki
Krem z pomidorów pelatii i ziołowymi grzankami

Żurek aromatyzowany z majerankiem
Krem brokułowy z orzeszkami 

Barszcz czerwony z pasztecikiem

Danie Gorące 3,5szt/os.

Kotlet de volaille z serowo-maślanym nadzieniem 
Roladka ze szpinakiem w sosie serowym 

Rumsztyk egzotyczny
Stek z cebulą

Filet z kurczaka z pomidorami i mozzarellą
Łosoś na szpinaku

 
Ziemniaki gotowane, frytki, pyzy, warzywa gotowane

Zestaw surówek



PAKIET V

W dobrym Stylu

Bufet Zimny 4szt/os.
Galantyna z kurczaka
Pieczyste drobiowe

Fileciki z morelą w sezamie
Karkówka faszerowana borowikami

Szynka z szparagami
Siekany tatar

Łosoś w galarecie
Masło, pieczywo

Sałatki

Barszcz czysty
Golonka gotowana

Szaszłyk z polędwicy 
Masło, pieczywo, chrzan, musztarda

kawa/herbata - stół szwedzki 

Mix sałat z gruszką, serem pleśniowym i orzechami włoskimi w
dressingu 

Sałata z fetą i oliwkami w dressingu ziołowym 
 Kolacja



PAKIET V

W dobrym Stylu

Opcje dodatkowe
Napoje Zimne ( dodatkowe 15zł/os/3l)

Woda niegazowana z cytryną, pepsi, sok pomarańczowy, jabłkowy,
czarna porzeczka

Szynka pieczona ( udziec wieprzowy pieczony w całości około
15kg) plus dipy, ziemniaki pieczone/kasza  

650zł
 

CIASTO

  90,00 złPanna cotta  

  90,00 złCiasto czekoladowe z wiśniami  

  90,00 złSernik mango 

   90,00 złSernik Tradycyjny   

   90,00 złSernik Limonkowy  



PAKIET VI    160ZŁ/OS

W dobrym Stylu

Bufet Ciepły
Zupa (jedna do wyboru)

Rosół z domowym makaronem i natką pietruszki
Krem z pomidorów pelatii i ziołowymi grzankami

Żurek aromatyzowany z majerankiem
Krem brokułowy z orzeszkami pinii
Barszcz czerwony z pasztecikiem

Danie Gorące 4,5szt/os.

Kotlet de volaille z serowo-maślanym nadzieniem 
Roladka ze szpinakiem w sosie serowym 

Rumsztyk egzotyczny
Stek z cebulą

Filet z kurczaka z pomidorami i mozzarellą
Łosoś na szpinaku

 
Ziemniaki gotowane, frytki, pyzy, warzywa gotowane

Zestaw surówek



PAKIET VI

W dobrym Stylu

Bufet Zimny 4,5szt/os.
Galantyna z kurczaka
Pieczyste drobiowe

Rolada szpinakowa z Łososiem
Karkówka faszerowana borowikami

Szynka z szparagami
Siekany tatar 

Łosoś w galarecie
Masło, pieczywo

Sałatki

Barszcz czysty
Golonka gotowana

Szaszłyk z polędwicy 
Masło, pieczywo, chrzan, musztarda

kawa/herbata - stół szwedzki 

Mix sałat z gruszką, serem pleśniowym i orzechami włoskimi w
dressingu 

Sałata z fetą i oliwkami w dressingu ziołowym 
 Kolacja



PAKIET VI

W dobrym Stylu

Opcje dodatkowe
Napoje Zimne ( dodatkowe 15zł/os/3l)

Woda niegazowana z cytryną, pepsi, sok pomarańczowy, jabłkowy,
czarna porzeczka

Szynka pieczona ( udziec wieprzowy pieczony w całości około
15kg) plus dipy, ziemniaki pieczone/kasza  

650zł
 

CIASTO

  90,00 złPanna cotta  

  90,00 złCiasto czekoladowe z wiśniami  

  90,00 złSernik mango 

   90,00 złSernik Tradycyjny   

   90,00 złSernik Limonkowy  


