
 
 

 

 

 
 

OBIAD + ZIMNA PŁYTA 
Propozycja z obiadem i zimną płytą – 90zł 

 
OBIAD 

Rosół z makaronem 

Rolada wieprzowa 

Udko z kurczaka 

Pieczeń z karczku nadziewana 

Schab po sztygarsku (1,5 porcji 

mięsa/os.do wyboru dwa rodzaje) 

DODATKI do wyboru 4 rodzaje 

Kluski jasne i ciemne 

Ziemniaki z wody z koperkiem 

Kapusta zasmażana 

Kapusta modra 

Surówka: sezonowa, z selera, z marchewki, z białej kapusty, z pekińskiej 

Warzywa gotowane z masłem 

ZIMNA PŁYTA 

Półmisek wędlin tradycyjnych 

Deska serów trzy rodzaje 

Tymbaliki drobiowe / szyneczki nadziewane pastą chrzanową w galarecie 

Śledzie w śmietanie /Śledzie w oleju 

Jajka w sosie tatarskim 

Sałatka jarzynowa 

Sałatka grecka/ tortolinii /gyros/ ryżowa z kurczakiem 

Pieczywo, masło 

DODATKI do wyboru 3 rodzaje 

pomidor, papryka surowa, papryka konserwowa, ogórek zielony, pieczarki 

marynowane, oliwki, ogórki 

 
 
 
 
 
 



PROPOZYCJA DODATKOWA 
 
Szynka pieczona na ciepło 10 zł/os 

Dodatkowa porcja mięsa 15 zł/os 

Rolada wołowa dopłata 5zł 

Rolada wieprzowa dopłata 3zł 

DLA MINIMÓW 10 OSÓB 

Sałatka grecka/ tortolinii /gyros/ ryżowa z kurczakiem 9zł  

Ryba po grecku 8zł 

Ozór w galarecie 6zł 

Pomidory z mozzarellą 4zł 

Pieczarki nadziewane szynką i serem 5zł  

Tortilla z łososiem/ tortilla z pastami smakowymi 6zł 

Frankfuterki 6zł 

Potrawka drobiowa z kluseczkami / Bogracz 15zł 

Żurek wiejski z kiełbasą / Barszcz czerwony z pasztecikiem/krokietem 14zł 

Bigos z pieczywem 14zł 

Boeuf strogonow 19zł 

WYBÓR CIAST WEDŁUG KATALOGU 

Wybór ciast po 2szt na osobę 10zł  

Torty śmietankowe, bezowe, kremowe od 8zł do 12zł za osobę 

NAPOJE 

Soki, woda mineralna niegazowana z cytryną w dzbankach bez ograniczeń - 10 zł/os 

Kawa i herbata bez ograniczeń w termosach – 8zł/os lub płatne według zużycia 

Napoje wedle zużycia 

Termos kawy/herbaty 1,5l – 25zł 

Sok – dzbanek 1,5l - 15 zł 

Woda z cytryną - dzbanek 1,5l - 10 zł 

Cola, Fanta, Sprite i inne gazowane 0,25l szkło - 4 zł 

Cola, Fanta, Sprite 0,5l - 6 zł 

 

ALKOHOL ( IMPREZY POWYŻEJ 20 OSÓB ) 

Wódka Wyborowa, Sobieski, Bols 0,5l - 35 zł 

Wódka Finlandia 0,5l - 45 zł 

Inne rodzaje alkoholu na życzenie klienta w promocyjnej cenie 

Rezerwacja sali do godz. 22:00 standardowe godziny restauracji 

Po godz. 22:00 naliczane jest 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

 
Opłata serwisowa za alkohol własny 5zł/os 


