Chrzciny propozycja menu
Propozycja I
Zupa
Rosół z kury wiejskiej z makaronem z marchewką i zieloną pietruszką
Danie główne
Roladki z szynki z boczkiem i suszoną śliwką
Rolada z piersi kurczaka z suszonymi pomidorami i mozzarellą
Ziemniaki gotowane / Domowe kopytka/
Buraczki na ciepło / Gotowane warzywa/surówka z kapusty
Deser
Domowe ciasta:
Sernik, biszkoptowe z kremem budyniowym, owocami i galaretką
Napoje
Kawa, herbata, soki , woda niegazowana
Całość 79 pln/osoby
Propozycja II
Przystawki
Domowe pasztety z żurawiną
Zielone sałaty z papryką , pomidorami, kiełkami i sosem vinegrette
Zupa
Krem z pomidorów
Danie główne
Polędwiczki wieprzowe z grzybami w sosie śmietanowo - winnym
Rolada z piersi indyka z warzywami
Ziemniaki gotowane / Domowe kopytka/
Buraczki na ciepło / Gotowane warzywa/surówka z kapusty/mizeria
Deser
Domowe ciasta:
Sernik, biszkoptowe z kremem budyniowym, owocami i galaretką, snickers
Napoje
Kawa, herbata, soki , woda niegazowana
Całość 96 pln/osoby

Propozycja III
Przystawki
Chleb ze smalcem ogórki kiszone
Domowe pasztety z żurawiną i marynatami
Zielone sałaty z pomidorami, papryką, kiełkami i sosem vinegrette
Śledzik w oleju
Tymbaliki z kurczaka
Zupa
Rosół z kury z makaronem, marchewką i zieloną pietruszką
Danie główne
Zrazy wołowe po staropolsku
Rolada z piersi kurczaka ze szpinakiem i serem Roquefort
Dodatki
ziemniaki, kopytka, kasza gryczana, gotowane warzywa, buraczki, surówka z kapusty
Ciasta
Domowe ciasta
Szarlotka, sernik, placek ze śliwkami
Napoje
Kawa, herbata, soki, woda niegazowana

Całość 112 pln/osoby
Napoje gazowane i alkohol płatne dodatkowo wg ilości zejścia wg karty menu

Propozycja IV
Przystawki
Chleb ze smalcem ogórki kiszone
Domowe pasztety z żurawiną i marynatami
Zielone sałaty z pomidorami, papryką, kiełkami i sosem vinegrette
Śledzik w oleju
Tymbaliki z kurczaka
Zupa
Rosół z kaczki z kluseczkami i warzywami duszonymi na maśle
Danie główne
Pieczona kaczka z jabłkami podana z kopytkami i buraczkami na ciepło
Pieczeń wieprzowa po myśliwsku na ostro
Pieczone sakiewki z ciasta francuskiego z łososiem i grzybami podane z zielonymi sałatami
Ciasta
Domowe ciasta
Szarlotka, sernik, snikers
Napoje
Kawa, herbata, soki, woda niegazowana
Całość 126 pln/osoby

Napoje gazowane i alkohol płatne dodatkowo wg ilości zejścia wg karty menu

