
 

 

 

Kolacje bufetowe 

Zestaw 1 (50 zł/os. (2 dania gorące do wyboru) 

60zł/os. (pełen zestaw)) 

Dania gorące 

1. strogonow drobiowy 

2. pierogi z mięsem i kapustą 

3. spaghetti Napoli z pomidorami, 

czosnkiem i bazylią 

Przystawki 

1. wędliny z naszej spiżarni  

2. rozmaitości pasztetowe 

3. bajeczne jajeczka 

4. śledzik w oleju 

Sałatki 

1. sałatka uzgodniona z Szefem 

Kuchni 

Deser 

1. nasze słodkie wypieki 

Napoje 

1. jonizowana woda z miętą i 

cytryną 

 

Zestaw 2 (50 zł/os. (2 dania gorące do wyboru) 

60zł/os. (pełen zestaw)) 

Dania gorące 

1. żurek z kiełbasą 

2. żeberka z cebulą i jabłuszkiem 

3. „smak dzieciństwa” – naleśniki z 

serem 

Przystawki 

1. wędliny z naszej spiżarni  

2. rozmaitości pasztetowe 

3. bajeczne jajeczka 

4. śledzik w oleju 

Sałatki 

1. sałatka uzgodniona z Szefem 

Kuchni 

Deser 

1. nasze słodkie wypieki 

Napoje 

1. jonizowana woda z miętą i 

cytryną

Zestaw 3 (50 zł/os. (2 dania gorące do wyboru) 

60zł/os. (pełen zestaw)) 

Dania gorące 

1. zupa pieczarkowa z makaronem 

na bulionie warzywnym 

2. udko pieczone z kurczaka 

3. bigos 

Przystawki 

1. wędliny z naszej spiżarni 

2. rozmaitości pasztetowe 

3. bajeczne jajeczka 

4. śledzik w śmietanie 

 

Sałatki 

1. sałatka uzgodniona z Szefem 

Kuchni 

Deser 

1. nasze słodkie wypieki 

Napoje 

1. jonizowana woda z miętą i 

cytryną 

 



Zestaw 4 (70zł/os.) 

Dania gorące 

1. kapuśniaczek podwędzany z 

ziemniaczkami 

2. pierś drobiowa z grilla 

3. pierogi z owocami i śmietaną 

Przystawki 

1. wędliny z naszej spiżarni  

2. rozmaitości pasztetowe 

3. łódeczki jajeczne 

4. galaretka z nóżek wieprzowych z 

cytryną podana 

5. śledzik na dwa sposoby z Szefem 

Kuchni uzgodniony 

Sałatki 

1. sałatka uzgodniona z Szefem 

Kuchni 

Deser 

1. nasze słodkie wypieki 

Napoje 

1. herbata/kawa 

2. jonizowana woda z miętą i 

cytryną 

Zestaw 5 (70zł/os.) 

Dania gorące 

1. zupa gulaszowa 

2. filet rybny 

3. pierogi ruskie 

 

Przystawki 

1. wędliny z naszej spiżarni  

2. rozmaitości pasztetowe 

3. łódeczki jajeczne 

4. galaretka z nóżek wieprzowych z 

cytryną podana 

5. śledzik na dwa sposoby z Szefem 

Kuchni uzgodniony 

Sałatki 

1. sałatka uzgodniona z Szefem 

Kuchni 

Deser 

1. nasze słodkie wypieki 

Napoje 

1. herbata/kawa 

2. jonizowana woda z miętą i 

cytryną 

Zestaw 6 (70zł/os.) 

Dania gorące 

1. zupa meksykańska 

2. pieczeń z karkówki 

3. pierogi z kapustą i grzybami 

Przystawki 

1. wędliny z naszej spiżarni 

2. rozmaitości pasztetowe 

3. łódeczki jajeczne 

4. galaretka z nóżek wieprzowych z 

cytryną podana 

5. śledzik na dwa sposoby z Szefem 

Kuchni uzgodniony 

 

 

 

 

Sałatki 

1. sałatka uzgodniona z Szefem 

Kuchni 

Deser 

1. nasze słodkie wypieki 

Napoje 

1. herbata/kawa 

2. jonizowana woda z miętą i 

cytryną 

 

 

 

 

 

 

 



Proponowane sałatki: 

 gyros z kurczakiem 

 tradycyjna sałatka jarzynowa 

 warstwowa sałatka z warzyw, szynki i ananasa z ryżem 

 sałatka grecka 

 włoska sałatka Monte z grillowanym kurczakiem 

 sałatka wiejska (boczek, ziemniaki, ogórek kiszony, jajko) 

 sałatka wegetariańska podana z jajkiem 

 sałatka Capresse z mozzarellą i sosem bazyliowym 

 sałatka Caltamisetta z kurczakiem 

 orzeźwiająca sałatka owocowa 

 sałatka brokułowa 
 

Proponowane śledziki: 

 po królewsku 

 po wileńsku 

 tradycyjny w oleju  

 po kaszubsku 

 po cygańsku 

 po żydowsku  

 szaszłyk z matjasa w occie z cebulą 
 

 

Możliwość zamówienia dodatkowo: 

 alkoholi 

 napojów gazowanych 

 napojów owocowych 

 owoców 


