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Wybór dań gorących

Zupa (proszę wybrać jedną pozycję)

• Rosół drobiowy z laną kluską,
• Żurek z białą kiełbasą i jajkiem,
• Strogonow z kwaśną śmietaną i szczypiorkiem,
• Krem z buraka z kozim serem

Bufet przystawek zimnych

1. Tatar wołowy z klasycznymi dodatkami,
2. Deska wędlin i serów,
3. Mini burgerki z pastrami, kapustą po podlasku, sosem miodowo 

musztardowym,
4. Półmisek wrapów: wrap z grillowanym kurczakiem,              

wrap z łososiem i serkiem philadelphia
5. Klasyczna sałatka grecka,
6. Sałatka Cezar z kurczakiem, grzankami i parmezanem,
7. Pół młodego ziemniaka z ogniska z kwaśną śmietaną i cebulką 
8. Półmisek pasztetów z żurawiną,
9. Koszyczki z pieczywem.

Danie główne (proszę wybrać jedną pozycję)

• Polędwiczka wieprzowa sous vide, sos śliwka w porto, ziemniaki 
gratin, fasolka szparagowa w salsie ziołowej

• Noga z kaczki z pieczonym batatem i sosem żurawinowym,
• Schabowy smażony na smalcu, kremowe puree, kapusta 

kiszona w główce od Sienkiewiczów,
• Medaliony drobiowe faszerowane szpinakiem, suszonym 

pomidorem i serem dojrzewającym

Napoje:

• soki owocowe (pomarańczowy, jabłkowy),
• woda mineralna z cytryną i miętą,
• kawa z ekspresu, herbata.

Menu w cenie 120 zł. / osoba

Sezonowe surówki (2 rodzaje) w stołach
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• rosół z laną kluską,
• panierowany filet z kurczaka, frytki, mizeria.

3 rodzaje ciasta (180 g/ osoba), 
świeże owoce (120 g/ osoba) – 23 zł/osoba,

Obsługa zewnętrznego bufetu słodkiego (przygotowanie bufetu, 
porcjowanie, układanie na patery): 
150 zł

POKÓJ DO KARMIENIA: udostępniony na czas trwania uroczystości,

KĄCIK FOTO: kołyska, konsola, fotel, dekoracja kwiatowa,

DEKORACJA: stoły przyozdobione w żywe kwiaty i świece,

Bufet słodki:

W ramach umowy:

• Kaczka faszerowana jabłkami, mięsem, żurawiną z pieczonym 
ziemniakiem lub paloną kaszą gryczaną,

• Devolay z masłem i kremowym puree ziemniaczany,
• Zraz wołowy z kluską śląską w sosie grzybowym
• Wolno pieczona karkówka na kapuście zasmażanej, pieczone 

ziemniaki,

Dodatkowe danie gorące (27 zł/osoba, jedna pozycja do wyboru)

Dzieci: do lat 8 - 40 zł
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WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Celem potwierdzenia rezerwacji konieczna jest wpłata zadatku w kwocie 500,00 zł w 
siedzibie restauracji lub przelewem na rachunek bankowy. W wypadku rezygnacji z 
uroczystości zadatek nie podlega zwrotowi.

Potwierdzenie

Najpóźniej na 7 dni przed uroczystością. Brak wyboru menu we wskazanym terminie może 
skutkować brakiem dostępności poszczególnych pozycji.

Wybór menu, liczby osób

Chrzciny trwają nie dłużej niż do godziny 18.00.
Dopłata za każdą rozpoczętą godzinę uroczystości 300 zł/ godzinę. Nie ma możliwości 
przedłużenia ponad godzinę 20.00,

Czas trwania

Brak korkowego.

Alkohol

Organizator powinien dostarczyć jednorazowe pojemniki do pakowania pozostałego 
jedzenia. Opakowanie zapewnione przez restauracje + 40 zł do rachunku.

Pozostałe jedzenie 
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