
OFERTA BANKIETOWA – PRZYKŁADOWE ZESTAWY 

 

 

MENU I 65zł / os.  

Rosół z zieloną pietruszką, podawany ze świeżą bagietką z masełkiem i serem 

 

Zraz wieprzowy z boczkiem, cebulką i ogórkiem 80g 1szt. 

De volaille tradycyjny z masłem 80g 1szt. 

 

ziemniaki gotowane z koperkiem 100g 

frytki 100g 

sos pieczeniowy 

surówka z białej kapusty i pora 100g 

gotowana fasolka szparagowa z bułką tartą w masełku 100g 

napoje zimne niegazowane i gorące bez limitu 

 

 

 

 

 

MENU II 75zł / os.  

Rosół z makaronem, zieloną pietruszką i marchewką 

Potrawka tradycyjna z ryżem i rodzynkami 

Pieczeń z karkówki w sosie śliwkowym 100g 1szt. 

De volaille tradycyjny z masłem 80g 1szt. 

 

ziemniaki gotowane z koperkiem 100g 

cząstki ziemniaka ze skórką smażone 100g 

surówka z białej kapusty i pora 100g 

buraczki zasmażane 100g 

napoje zimne niegazowane i gorące bez limitu 

 

 

 

 



MENU III 98zł / os.  

Rosół z zieloną pietruszką, podawany ze świeżą bagietką z masełkiem i serem 

Potrawka tradycyjna z ryżem i rodzynkami 

Cordon bleu 80g 1szt. 

Grillowana pierś z kurczaka ze szpinakiem i serem 100g 1szt. 

Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym 100g 

 

ziemniaki gotowane z koperkiem 100g 

cząstki ziemniaka ze skórką smażone 100g 

surówka z białej kapusty i pora 100g 

buraczki zasmażane 100g 

kapusta kiszona zasmażana na ciepło 100g 

napoje zimne niegazowane i gorące bez limitu 

 

 

MENU IV 135zł / os. 

Zupa z leśnych grzybów z kleksem śmietany i zieloną pietruszką 

podawana ze świeżą bagietką 

Cordon bleu 80g 1szt. 

Zraziki wieprzowe 80g 1 szt. 

De volaille tradycyjny z masłem 80g 1 szt. 

 

ziemniaki gotowane z koperkiem 100g 

kluski śląskie z wędzonym boczkiem i cebulką 100g 

surówka z białej kapusty i pora 100g 

kapusta kiszona zasmażana na ciepło 100g 

fasolka po francusku 100g 

napoje zimne niegazowane i gorące bez limitu 

ZIMNE PRZEKĄSKI 

deska serów 

śledzik w oleju w koprze 

SAŁATKI 

sałatka gyros 

sałatka ze szpinakiem, wędzoną szynką, fetą i suszonymi pomidorami 

 

CIEPŁE KOLACYJNE 

mini naleśniki z farszem bolońskim zapiekane z serem 

chrupiące nuggetsy drobiowe z sosem tzatziki 

 


