
 

Zimna płyta – do wyboru: 

Półmisek wędlin (domowe wyroby) i serów (żółty, oscypek, warkoczyki, pleśniowy) 

Sałatka makaronowa (świderki, ananas, seler, ser żółty, papryka, sos czosnkowy) 

Sałatka jarzynowa (marchewka, pietruszka, ziemniaki, seler, kukurydza, ogórki, majonez) 

Sałatka tortellini (kapusta pekińska, tortellini, ogórek, papryka, sos czosnkowy) 

Sałatka brokułowa (brokuły, ser feta, pomidor, jajka, sos majonezowy, słonecznik) 

Sałatka gyros (kapusta pekińska, kurczak, cebula, ogórek konserwowy, kukurydza, ketchup, 

majonez) 

Sałatka grecka (sałata lodowa, ser feta, oliwki, ogórek zielony, pomidor, cebula, sos vinegrette) 

Sałatka pikantna (szynka drobiowa, ogórek kiszony, cebula, pikantny sos) 

Sałatka śledziowa (śledzie, kukurydza, jabłko, por, majonez) 

Sałatka ryżowa z kurczakiem (kurczak, ryż, ser żółty, czosnek, kukurydza, ananas, seler, sos 

majonezowy) 

Sałatka porowa (por, kukurydza, papryka, seler, jajko) 

Śledzie z papryką 

Śledzie w ziołach prowansalskich 

Śledzie w śmietanie 

Śledzie w oleju 

Tymbaliki drobiowe / wieprzowe (galaretki) 

Szynka w galarecie z musem chrzanowym  

Kurczaczki opiekane z sosem czosnkowym 

Pasztet ze śliwką / z suszonymi pomidorami 

Kurczak opiekany, marynowany  w occie 

Pieczarki opiekane w zalewie pomidorowej 

Koreczki na jabłku (np. z kabanosem, serem i oliwką) 

Jajka faszerowane (farsz: żółtko, tuńczyk majonez) 

Jajka po tatarsku (w sosie z cebulą i ogórkiem) 

Pomidory z mozzarellą, bazylią i sosem vinegrette 



Pomidorki koktajlowe faszerowane serkiem 

Rolada szpinakowa z łososiem i serkiem /rolada serowa z mięsem mielonym 

Babeczki z ciasta francuskiego z pastami (jajeczną/ z tuńczykiem/ serkiem i łososiem) 

Tartinki mieszane (mini kanapeczki z serem, szynką, śledziem, pomidorem itp.) 

Tortille (pokrojone na mini kawałki): z kurczakiem lub wegetariańska 

Bagietka nadziewana serkiem 

Pieczywo, masło 

 

Kolacyjne dania do wyboru: 

Barszcz z krokietem i bułeczką z pieczarkami i serem 

Bogracz z kluseczkami i pieczywem 

Bigos z pieczywem 

Potrawka z kurczaka z ryżem 

 

Zupy do wyboru : 

Rosół z makaronem (z kluską wątrobianą/bez kluski) 

Żurek z kiełbasą i jajkiem 

Krem cebulowy 

Krem z selera 

Krem z brokuł 

Zupa chrzanowa 

 

Dania wegetariańskie (możliwość przygotowania kilku porcji) : 

Camembert panierowany/ z grilla z żurawiną 

Kotlety sojowe 

Papryka faszerowana ryżem i pieczarkami 

Makaron ze szpinakiem 

 



 

Mięsa do wyboru:  

Tradycyjny kotlet schabowy 

Schab zwijany z pieczarkami i serem 

Roladka wieprzowa z serem, pieczarkami i pietruszką owinięta boczkiem 

Roladka ze schabu faszerowana cebulą duszoną na czerwonym winie 

Golonko 

Pieczeń z karczku szpikowana czosnkiem 

Żeberka na miodzie 

Schab ze śliwką 

Rolada wieprzowa 

Rolada wołowa 

Kotlet drobiowy panierowany 

Kotlet drobiowy w płatkach kukurydzianych/ migdałach 

Kotlet de volaille (z masłem ziołowym) 

Sakiewka drobiowa z suszonymi pomidorami i mozzarellą (bez panierki) 

Fileciki z kurczaka w słoneczniku  

Filet drobiowy z ananasem, serem i żurawiną 

Panierowana roladka drobiowa z serem i szynką 

Panierowana roladka drobiowa faszerowana serkiem topionym i papryką 

Panierowana roladka drobiowa faszerowana kapustą kiszoną 

Roladka drobiowa z brokułami lub szpinakiem i fetą (bez panierki) 

Udko z kurczaka 

Udko z kaczki 

Szaszłyk drobiowy (w panierce lub bez) 

Szaszłyk wieprzowy (w panierce lub bez) 

Nuggetsy w płatkach kukurydzianych (dla dzieci) 

 



 

Ryby do wyboru: 

Pstrąg (w całości) 

Łosoś z grilla (w dzwonkach) 

Filet z dorsza panierowany 

 

Surówki do wyboru: 

Kapusta czerwona z boczkiem/ bez boczku 

Surówka z młodej kapusty 

Sałatka z kapusty pekińskiej (wiosenna) 

Marchewka z pomarańczą 

Seler z rodzynkami 

Buraczki z chrzanem/bez chrzanu 

Surówka z marchewki i selera (mix) 

Mizeria 

Surówka Colesław 

Kapusta zasmażana 

 

Dodatki skrobiowe do wyboru: 

Ziemniaki gotowane 

Kluski śląskie 

Ziemniaki opiekane z ziołami/ z boczkiem i cebulką 

Frytki 

Dufinki (opiekane kluseczki) 

Ryż 

Kasza pęczak/gryczana 

 

 



Ciasta do wyboru:  

Sernik tradycyjny 

Sernik na zimno 

Z galaretką i owocami 

Szarlotka 

Czekoladowe 

Makowe z kremem 

Cytrynowiec 

Malinowa chmurka 

Mini ptysie z bitą śmietaną 

Kołacz (mak/ser/jabłko) 

Bananowiec 

Rafaello  

Tiramisu 

Snikers 

Szwardzwaldzkie (z wiśniami) 

W-Z 

Jogurtowe 

Napoleonka 

Orzechowe 

Karpatka 

Torty do wyboru:    (Okrągły/prostokątny – do wyboru) (fajerwerka w cenie) 

Śmietanowy z owocami 

Kremowe: 

Orzechowy 

Advocatowy 

Truskawkowy 

Czekoladowy 

Czekoladowy z wiśniami w spirytusie 

Bakaliowy 

Kawowy 

Lody do wyboru:  

Pucharek lodów mieszanych z owocami i bitą śmietaną 

Pucharek lodów waniliowych z gorącymi malinami i bitą śmietaną 

Pucharek lodów mieszanych z polewą (czekoladową/toffi/owocową) 


