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OFERTA POGLĄDOWA (MIN. 10 PORCJI JEDNEGO RODZAJU) 

1. DANIA Z DROBIU 10 zł porcja  
a) De volaille ( pietruszką i masłem, z pieczarkami i żółtym serem, ze 

szpinakiem, z papryka i serkiem topionym, z porem i boczkiem, z białym 

serem i suszonymi pomidorami, ze śliwką, z żółtym serem i szynką) 

b) Udko pieczone ( po tatarsku, w pomidorach, w coli, po staropolsku) 

c) Udko faszerowane  

d) Filet drobiowy (panierowany- klasyczny, z ananasem i żółtym serem, z 

warzywami ananasem i żółtym serem) 

e) Polędwiczki drobiowe /3 szt. porcja 

f) Gyros z kurczaka + sos czosnkowy 

2. DANIA Z WIEPRZOWINY 10 zł porcja 
a) Zraz wieprzowy (z cebula, z papryka i cebula, boczkiem i ogórkiem) 

b) Karkówka ( w sosie po cygańsku, po królewsku, duszona w ketchupie, z 

cebula i żółtym serem, w panierce, pieczeń z karkówki) 

c) Pulpety w sosie (pieczarkowym, pomidorowym, śmietanowo koperkowym) 

d) Klops wieprzowy z (pieczarką, z jajkiem, z warzywami) 

e) Kotlet mielony (klasyczny, nadziewany żółtym serem, z jajkiem, z ogórkiem 

boczkiem i cebula, a la pizza) 

f) Kotlet schabowy (klasyczny, podawany w formie roladki <z papryka, 

pieczarką, boczkiem i serem żółtym, z pieczarką i serem żółtym, po ułańsku> 

duszony w śmietanie z pieczarkami, pieczeń ze schabu) 

g) Bitka wieprzowe 

h) Sztuka mięsa w sosie( własnym, pieczarkowym)  

3. ZUPY 5 zł od osoby 

a) Rosół  

b) Zupa pomidorowa  

c) Barszcz (biały, czerwony, Barszcz ukraiński ) 

d) Czernina /7 zł od osoby 

e) Żurek  

f) Flaki (wołowe, w rosole)  /8 zł od osoby 

g) Zupa gulaszowa /8 zł od osoby 

h) Zupa krem ( z dyni, kalafiora, brokułu, zielonego groszku, pieczonej papryki) /8 zł os. 

4.. DANIA INNE 13 zł porcja od osoby 

a) Pierogi ( z białym serem, z mięsem, z kapustą, ruskie) 

b) Krokiety (z mięsem, z żółtym serem i pieczarkami) 

c) Kopytka  /8 zł porcja od osoby 

d) Kluski śląskie /8 zł porcja od osoby 
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5. PRZYSTAWKI 4 zł porcja od osoby 

a) Pieczarka faszerowana 

b) Sałatka( gyros, grecka, z chrupiącym kurczakiem, brokułowa, z sezonowych 
warzyw z sosem koperkowym ) /5 zł porcja od osoby 

c) Rolki z (szynki z twarogiem; szynki parmeńskiej z jajkiem i rukolą, /2 szt 

d) Rolada szpinakowa z serkiem i łososiem  

e) Koreczki śledziowe/2 szt 

f) Roladki z tortilli z (salami; z łososiem) 

g) Jajka faszerowane /3 połówki  

h) Verrines z łososiem 

i) Wytrawne naleśniki ze szpinakiem, fetą i szynka z dipem czosnkowym 

j) Mini babeczki koktajlowe z pastami w trzech smakach 15zł/os 

k) Wytrawne koreczki  

 

6. DODATKI 3 zł porcja od osoby 

a) Ziemniaki z wody + koperek 

b) Pieczone ziemniaki + dip czosnkowo ziołowy /6 zł od osoby 

c) Surówka ( z białej kapusty, z czerwonej kapusty, z kapusty pekińskiej, 
marchew z jabłkiem) 

d) Buraczki zasmażane 

e) Kapusta zasmażana 

 

 

7. CIASTA    

a) Sernik (klasyczny, z rodzynkami , z brzoskwiniami,) = 30 zł/kg 

b) Jabłecznik= 30 zł/kg 

c) Orzechowiec= 32 zł/kg 

d) Ciasto czekoladowe= 30 zł/kg 

e) Owocowe na kruchym spodzie = 30zł/kg 

f) Toffi =30zł/kg 

g) Niebo =30zł/kg 

h) Inne  

 

8. INNE 

a) Wypożyczenie elementów zastawy 5 zł/szt. 

b) Pojemniki jednorazowe 0,5 zł/szt 

c) Koszty obsługi od 300 zł 
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