
 
 

 

DZIEŃ NAUCZYCIELA 2019 

 

Zestaw I 

  Zupa cebulowa z grzanką. 

Filet z kaczki w sosie grzybowym, kasza gryczana i buraki na ciepło.  

Deser 

Sernik wiedeński z musem malinowym. 

Kawa i herbata bez ograniczeń.  

Napoje zimne : 0,5L / os. 

Lampka wina białego. 

Cena od osoby: 75,50 zł * 

*Oferta zawiera oprawę muzyczną gratis 



 

 

Zestaw II 

Krem pomidorowo-szpinakowy z grzankami. 

Rolada drobiowa faszerowana szynką i serem, z suszonym pomidorem  

w jasnym sosie pieczeniowym, kluski śląskie i bukiet warzyw gotowanych. 

Deser 

Dwa rodzaje ciasta do wyboru: 

Ciasto sezonowe z owocami, sernik drożdżowy z kruszonką,  

ciastko z galaretką, w-z. 

Kawa i herbata bez ograniczeń. 

Napoje zimne 0,25L / os. 

Lampka wina czerwonego lub białego do wyboru. 

Cena od osoby: 65,50 zł * 

*Oferta zawiera oprawę muzyczną gratis 



 

 

Zestaw III 

  Zupa (jedna do wyboru). 

Krem z cukinii z oliwą z pestek dyni. 

Krem z dyni z oliwą pietruszkową.  

Danie główne. 

Filet z kurczaka faszerowany cukinią, serem camembert i papryką. 

Ziemniaki confi z tymiankiem. 

Surówka z selera z orzechami włoskimi. 

Deser 

Ciasto śliwkowe własnego wypieku, podane z gałką lodów waniliowych. 

Kawa i herbata bez ograniczeń.  

Napoje zimne : 0,5L / os. 

Lampka wina białego. 

Cena od osoby: 75,50 zł * 

*Oferta zawiera oprawę muzyczną gratis 



 

 
 

Zestaw IV 

Propozycja zimnej płyty 

Zestaw mięs pieczonych własnego wyrobu, deski serów. 

Do wyboru dwa rodzaje śledzi: 

Śledzie w oleju, śledzie w śmietanie z jabłkiem, 

śledzie z burakami w asyście chrzanu. 

Sałatka z camembertem , brzoskwinią , orzechami włoskimi,  

gruszką i dip malinowy. 

Sałatka z awokado i pomidorem suszonym polane sosem winegret. 

Suszone śliwki zawijane w boczku podane na ciepło. 

Świeżo wypiekane pieczywo. 

Masło smakowe / musztarda / ziołowe. 

Cena od osoby: 49,00 zł* 

*propozycja bez oprawy muzycznej pianisty 



 
 

 

 

Zestaw V 

  Deser 

Beza pavlova z serkiem mascarpone i świeżymi owocami. 

Ciasto sezonowe i herbatniki podane na platerach 1,5szt/os. 

Napoje 

Kawa i herbata w termosach bez ograniczeń. 

Woda źródlana z cytryną i miętą 0,25l/os. 

Lampka słodkiego wina do deseru GRATIS. 

Cena od osoby: 35,00 zł * 

*propozycja bez oprawy muzycznej pianisty 

 

 

Rezerwacje prosimy składać drogą mailową:  

Restauracja Villa Park 

ul. Parkowa 38  42-622 Świerklaniec 

e-mail : parkowa.biuro@gmail.com        Tel . 518 471 573 
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