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O nas
§ Teren wokół obiektu jest monitorowany i ogrodzony, co zwiększa 
bezpieczeństwo Gości.

§ Z przodu budynku znajduje się duży, nowoczesny parking.

§ Za budynkiem znajdą Państwo rozległy ogród z przyległymi do niego 
pokojami gościnnymi.

§ Sala jest klimatyzowana i wentylowana.

§ Wszystkie posiłki przygotowywane są na miejscu.



Menu 180 zł/os.
ZUPA

(jedna do wyboru)
Krem z białych warzyw z grzankami czosnkowymi

Krem z zielonego groszku z kleksem śmietany
Krem z brokułów z grzankami czosnkowymi
Rosół królewski z makaronem i lubczykiem
Krem pieczarkowy z groszkiem ptysiowym
Krem z brokułów z prażonymi migdałami

Krem ze świeżych pomidorów z pesto

DANIE GŁÓWNE
(do wyboru dwa rodzaje mięs, po jednej porcji na 

osobę)
Cordon bleu – schab nadziewany szynką i serem
Zawijaniec schabowy faszerowany pieczarkami

Filet z kurczaka w cieście z migdałami
Roladki z piersi kurczaka faszerowane

Kotlet schabowy tradycyjny
Grillowana pierś z kurczaka 

Sznycel po szwajcarsku
Rolada wieprzowa
Kotlet de volaille

DODATKI
ziemniaki z koprem

kluski śląskie 

SURÓWKI
(dwie surówki do wyboru)
marchewka z ananasem

seler z rodzynkami
modra kapusta

buraki

DESER
Ciastko deserowe

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 §1 Kodeksu 
Cywilnego i może ulec zmianie. 



PRZEKĄSKI ZIMNE
Półmisek mięs pieczonych oraz wędlin:

schab czysty, boczek rolowany, karczek pieczony, 
szynka wiejska, szynka konserwowa, polędwica

tradycyjna, kiełbasa krakowska sucha, salami, kabanosy 
wieprzowe, ser żółty

Roladka szynkowa z pastą chrzanową w galarecie
Sałatka grecka z serem fetą i oliwkami
Jajko faszerowane musem jajecznym

Sałatka tradycyjna jarzynowa
Sos do przekąsek chrzanowy
Śledź w zalewie ziołowej
Pieczywo, pikle, masło

KOLACJA
(jedna do wyboru)

Bogracz na wieprzowinie
Żurek staropolski z jajkiem

NAPOJE
Kawa, herbata, woda mineralna, sok, napój gazowany

§ W czasie trwania imprezy czynny jest bar, 

w którym dostępne są alkohole, piwo, soki i 

napoje, w cenach aktualnych na dzień 

organizacji imprezy.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 §1 Kodeksu 
Cywilnego i może ulec zmianie. 





Informacje dodatkowe
§ Opłata za dzieci w wieku od 2 do 6 lat wynosi 60% ceny.

§ Alkohol i tort do nabycia w lokalu.

§ Minimalna liczba pełnopłatnych gości to 30 osób.

§ Impreza trwa 8 godzin, wpłata przy rezerwacji wynosi 500 zł.

§ Lokal nie jest wynajęty na wyłączność, nie zapewniamy opakowań 
jednorazowych.



Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

Więcej zdjęć znajdziecie na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku.
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