
 

krem z białych warzyw z chipsem z ziemniaka truflowego i 

oliwą pietruszkową 

lub rosół z makaronem 

Obiad: 

rolada drobiowa z warzywami i serem 

schabowy 

zraz wołowy po staropolsku 

pieczeń wieprzowa 

oryginalny demi glace (sos pieczeniowy ciemny) 

kluski śląskie 

ziemniaki puree 

ziemniaki pieczone z rozmarynem 

bukiet surówek (buraczki, biała kapusta, marchewka) 

 

Deser: 

ciasta 

 

100 zł /os 

 

Zakąski zimne: 

(do wyboru 6 pozycji) 

płyta mięs wyrobu własnego 

płyta serów 

pieczony pasztet z żurawiną 

sałatka jarzynowa 

sałatka grecka 

sałatka z brokułem serem feta i sosem czosnkowym 

sałatka z szynką i ananasem 

pomidory z mozzarellą i bazylią 

tortille z twarogiem prażonymi pestkami dyni oraz pesto bazyliowym 

quiche z boczkiem 

śledź po kaszubsku 

jajka na sosie tatarskim 

 

140 zł/os 

 

Ciepła kolacja 

do wyboru jedna z trzech: 

barszcz z krokietem 

zupa gulaszowa 

gołąbki z sosem grzybowym 

 

160 zł/os 

 

Kawa herbata bez ograniczeń, napoje płatne 10 zł dzbanek 



 



Menu Komunia 2019 

 

Start 

krem z białych warzyw z chipsem z ziemniaka truflowego i 

oliwą pietruszkową 

lub rosół z makaronem 

Obiad: 

rolada drobiowa z warzywami i serem 

schabowy 

zraz wołowy po staropolsku 

pieczeń wieprzowa 

oryginalny demi glace (sos pieczeniowy ciemny) 

kluski śląskie 

ziemniaki puree 

ziemniaki pieczone z rozmarynem 

bukiet surówek (buraczki, biała kapusta, marchewka) 

kapusta zasmażana z kminkiem 

 

Deser: 

pucharek lodów z owocami i bitą śmietaną 

ciasta i owoce   

 

120 zł /os 

 

Zakąski zimne: 

płyta mięs wyrobu własnego (karkówka glazurowana miodem,                   

rolada z boczku nadziewana czosnkiem i majerankiem, pierś z kurczaka sous vide z żurawiną i rozmarynem, kacza 

pierś sous vide, pikle ) 

płyta serów (mimolette, camembert, brie, ser pleśniowy niebieski, kulki serowe w orzechach, koreczki caprese, 

pomidory suszone, oliwki) 

pieczony pasztet z żurawiną 

sałatka jarzynowa 

        sałatka grecka 

quiche z boczkiem 

śledź po kaszubsku 

jajka na sosie tatarskim 

 

 

    150 zł/os 

 

Ciepła kolacja 

do wyboru jedna z trzech: 

barszcz z krokietem 

zupa gulaszowa 

gołąbki z sosem grzybowym 

 

 

   170 zł/os 

 



Kawa herbata bez ograniczeń 

Napoje płatne 10 zł dzbanek 1,5l 


