PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE
ZUPA (1 do wyboru)






Rosół z makaronem własnej roboty – 9 zł/os.
Aromatyczny krem z grzybów leśnych – 15 zł /os.
krem z pomidorów z anyżem i kozim serem 14 zł/os.
Krem z brokułów z grzankami czosnkowymi – 13 zł/os.
Bulion z kurkami i kołdunami – 13 zł/os.

DANIE GŁÓWNE – 45 zł
4 rodzaje do wyboru (po 2 kawałka na osobę)











Rolada Śląska wieprzowa
Rolada drobiowa
Filet z kurczaka panierowany
Kotlet szwajcarski
Sznycel egzotyczny
De Vollay
Sakwa drobiowa z brokułami i czosnkiem
Pieczeń wieprzowa z grzybami
Pieczeń rzymska z polędwiczką
Kotlet schabowy (wieprzowy) panierowany










Żeberko pieczone z miodem i majerankiem
Pieczeń wieprzowa z karczku szpikowana
boczkiem i czosnkiem lub grzybami
Pałki lub podudzie z kurczaka w sezamie lub
migdałach
Sztufada wieprzowa
Udko z kaczki z pomarańczą i jabłkami
Sakwa drobiowa z pieczarkami i porem
Kotlet z szynką i serem
Rolada drobiowa z suszonymi pomidorami i
porem

*Dodatkowa sztuka mięsa – 15 zł /os

DODATKI:
Sałatki











(3 do wyboru):
Surówka z białej kapusty
Buraczki
Surówka z marchewki
Surówka z selera z orzechami
Kapusta pekińska/lodowa,
pomidor, ogórek, imbir
Kapusta czerwona tradycyjna
Fasolka szparagowa
Surówka z kapusty kiszonej
Kapusta zasmażana
Warzywa gotowane (mix)

2 do wyboru:
 Kluski śląskie
 Ziemniaki z wody z koperkiem
 Duffinki
 Ziemniaki smażone z boczkiem i
cebulką
 Frytki



Ryż z warzywami

Sos (1 do wyboru):
 serowy
 grzybowy

 pieczeniowy

SWOJSKIE CIASTA:







4 rodzaje ciast podawanych na paterach (1,5 szt /os. – 20 zł /os.(w tym 1 kawa lub herbata /osobe)
Szarlotka domowa z gałką lodów i sosem karmelowym (wyporcjowana) –14 zł /os.
Sernik z gałką lodów, bitą śmietaną i polewą czekoladową (wyporcjowana) – 15 zł /os.
Kruche ciasteczka – 8 zł /os.
Owoce 8 zł/os
Kawa, Herbata - wg ilości spożytych

ZIMNA PŁYTA – 5 zł /1 pozycja (minimum 6 rodzajów do wyboru)


NASZA SPECJALNOŚĆ: wyroby swojskie z własnej wędzarni (wędzona polędwica,
boczek, karkówka z ziołami, kiełbasa, pasztet) – 10 zł /os.












Sery ( 3 rodzaje)
Jajka faszerowane pastą i kawiorem
Cygaro z łososia
Babeczki z tuńczykiem
Tymbaliki drobiowe
Rulony z szynki w galarecie
Śledź po japońsku
Śledź w śmietanie
Śledź w zaprawie korzennej z cebulką
Ozorek w galarecie












Pomidor z mozzarellą
Melon z szynką parmeńską
Sałatka z pora
Sałatka jarzynowa
Sałatka z szynką i makaronem
Sałatka z kurczaka i brokuł
Sałatka selerowa z szynką
Sałatka grecka
Marynaty: papryka, pieczarki
Pieczywo i masło

KOLACJA na półmiskach (1 do wyboru)
ZESTAW 35 zł /os.
 Filet z pstrąga w migdałach
 Grillowany filet z łososia
 Frytki
 Surówka z kiszonej kapusty lub sezonowa

ZESTAW 29 zł /os.
 Szaszłyk drobiowy
 Grillowany filet
 Frankfurterki płonące
 Ziemniak teksański z boczkiem i cebulką

ZESTAW 26 zł /os.
mięsa pozostałe z obiadu + 2 nowe rodzaje ( po 1 szt /os.)
 Wybór mięs z wyżej wymienionych propozycji
 Duffinki
 Sałatka Szefa Kuchni

KOLACJA (1 do wyboru)




Barszcz z krokietem lub pasztecikiem –
10zł /os.
Potrawka z indyka – 12zł /os.
Żurek Śląski – 10zł /os.





Gulasz Węgierski – 12 zł/ os.
Bogracz z kluseczkami – 13 zł /os.
Boeuf Strogonoff – 16zł /os.

PROPOZYCJE DODATKOWE
DESERY (1 do wyboru)




Mus z owocami lub bakaliami – 12 zł/os.
Puchar lodowy z owocami – 15 zł. /os.
Panna Cotta – 16 zł. /os.





Krem mascarpone lub sułtański 17 zł./os.
Szpajza –8 zł. /os. – miska
10 zł./os.- pucharek
Kopa – 10zł /os. - miska

TORTY (Raffaello, Owocowy, Kawowy, Czekoladowy, Orzechowy)



Tort mały – 180 zł
Tort średni – 210 zł




Tort duży – 250 zł
Tort bardzo duży - 280zł

PRZYSTAWKI (1 do wyboru)






Indyk z kompozycją sałat skropiony dressingiem cytrynowym 13zł./os.
Pasztet grzybowy na rukoli 10 zł./os.
Łosoś wędzony z kremem chrzanowym, koperkiem i cytryną 15 zł./os.
Marynowane śledzie z pestkami dyni w towarzystwie sałaty 10 zł./os
Terrina z łososia ułożona na radicchio z grzankami czosnkowo-ziołowymi 18 zl./os

DZICZYZNA:




Stek Z Polędwicy Jelenia 66 zł /os.
Łopatka z Jelenia z owocami jałowca 31 zł /os.
Szynka z Dzika z aromatycznymi ziołami 31 zł /os.

SOKI I NAPOJE






Sok w dzbanku 1l (jabłko, pomarańcza) – 10zł /szt.
Woda w dzbanku 1l z cytryną i miętą – 6 zł /szt.
Napoje gazowane 0,2l (pepsi, mirinda, 7UP) – 5,50 zł /szt.
Woda gazowana/niegazowana 0,3l – 4,50 zł /szt.
Pakiet nielimitowanych napojów (woda niegazowana, woda gazowana, pepsi, 7UP, mirinda,
sok jabłkowy i pomarańczowy) – 20 zł /os.

ALKOHOLE




Piwo lane Żywiec 0,5l – 8 zł /szt.
Przy wyborze menu do 80 zł /os. – alkohole dostarcza Leśniczówka po obniżonych cenach (do
uzgodnienia)
Przy wyborze menu od 80 zł/os. – alkohole we własnym zakresie (piwo i drinki dostarcza
Leśniczówka

