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Organizujemy w przypadku spotkań powyżej 15 osób. Mniejsze grupy Gości 

zapraszamy do rezerwacji stolika na restauracji i zamawiania dań 

bezpośrednio z karty restauracyjnej. 

Czas trwania uroczystego obiadu: do 3 h.   

Skład menu: zupa, danie główne, deser serwowany do stołu lub 3 rodzaje 

ciast na stole deserowym, kawa i herbata oraz napoje zimne – 

nielimitowane (rodzaj w zależności od wybranej oferty).  

Alkohol: dodatkowo płatny, zamawiany z kary restauracyjnej.   

Wariant I, 50 zł/osoba, dzieci 50% (menu dziecięce) 

ZUPY 

Dworski rosół z domowym makaronem z nutą lubczyku  

Krem z białych warzyw  

Krem z kiszonej kapusty  (sezonowo)   

Staropolski żur z jajkiem i kiełbasą  

Włoska zupa jarzynowa  

Zupa francuska 

DANIA GŁÓWNE 

Tradycyjny kotlet schabowy z zasmażaną kapustą i ziemniakami z wody 

Pieczeń karkowa w sosie własnym serwowana z kluskami śląskimi  

i zasmażanymi buraczkami  

Gulasz po osmolicku serwowany z kaszą gryczaną i ogórkiem  

Gulasz z indyka z kurkami podany z ziemniakami z wody i surówką  

z sezonowych warzyw    

Panierowana pierś kurczaka podana z puree ziemniaczanym i surówką  

z sezonowych warzyw  
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Kotlet de volaille w towarzystwie opiekanych ziemniaków otulonych 

polskimi ziołami i sałaty ze śmietaną  

Pieczone udko z kurczaka/udko z kurczaka faszerowane podane z opieka-

nymi ziemniakami i bukietem surówek 

DESER 

Szarlotka z lodami  

Panna cotta z musem owocowym  

Mus jabłkowo-cynamonowy z kremem mascarpone   

Lody w owocach (sezonowo) 

MENU DZIECIĘCE 

Dworski rosół z domowym makaronem z nutą lubczyku  

Panierowana pierś kurczaka podana z frytkami i mizerią/gotowaną 

marchewką 

Makaron spaghetti z sosem pomidorowym i klopsikami  
 

CIASTA NA STOLE DESEROWYM   
(w miejsce deseru lub za dodatkową opłatą 15 zł/osoba, trzy rodzaje do wyboru)  

Szarlotka 

Karpatka 

Miodownik 

Królewiec 

NAPOJE ZIMNE 

Woda w dzbanach z miętą i cytryną  

Kompot lub lemoniada (sezonowo) 
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Wariant II, 65 zł/osoba, dzieci 50%  

ZUPY 

Dworski rosół z domowym makaronem z nutą lubczyku  

Tradycyjne flaki wołowe  

Krem z pieczonych pomidorów z ziołowymi grzankami   

Krem pieczarkowy z grzankami czosnkowymi  

Zupa cebulowa podana z bagietką czosnkową  

Zupa kurkowa ze świeżym chrzanem 

DANIA GŁÓWNE  

Pieczeń karkowa szpikowana czosnkiem podana z kaszą pęczak  i zasma-

żanymi buraczkami   

Eskalopki ze schabu w sosie kurkowym serwowane z kopytkami i surówką 

z sezonowych warzyw  

Polędwiczka wieprzowa w sosie musztardowym podana z ziemniakami  

z wody i bukietem surówek  

Zrazy wieprzowe  serwowane z kaszą gryczaną i zasmażaną kapustą 

Pierś kurczaka nadziewana szpinakiem i suszonymi pomidorami/pierś 

kurczaka faszerowana kozim serem i warzywami w towarzystwie 

opiekanych ziemniaków i sałaty ze śmietaną  

Rolada z indyka podana z ziemniakami z wody i mizerią  

Ćwierć kaczki w sosie żurawinowym serwowane z puree ziemniaczanym  

i zasmażanymi buraczkami  

Sandacz po polsku podany z opiekanymi ziemniakami i surówką  z sezo-

nowych warzyw  

Łosoś w sosie kaparowym podany z pęczakiem i bukietem sałat  
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DESER 

Szarlotka z lodami  

Puchar lodów  

Sernik   

Beza babci Eli  

Krem bawarski  

Krem czekoladowy z wiśniami  

MENU DZIECIĘCE 

Dworski rosół z domowym makaronem z nutą lubczyku  

Panierowana pierś kurczaka podana z frytkami i mizerią/gotowaną 

marchewką 

Makaron spaghetti z sosem pomidorowym i klopsikami 

CIASTA NA STOLE DESEROWYM   
(w miejsce deseru lub za dodatkową opłatą 15 zł/osoba, trzy rodzaje do wyboru) 

Sernik 

Szarlotka 

Karpatka 

Miodownik 

Orzechowiec 

Królewiec 

Pychotka 

 

PATERA SEZONOWYCH OWOCÓW  

NAPOJE ZIMNE 

Woda w dzbanach z miętą i cytryną  

Dwa rodzaje soków owocowych – do wyboru jabłkowy, pomarańczowy, 
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grejpfrutowy, porzeczkowy  

Woda gazowana i niegazowana w butelkach  

Dwa rodzaje napoi gazowanych – do wyboru Coca-cola, Fanta, Sprite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty! 


