
Menu 35zł 

Zupa 

Rosół z kury z makaronem 

Obiad 

Kotlet de volaille + ziemniaki + surówki (2 rodzaje) + sos 

Woda z cytryną 

Ograniczenie czasowe uroczystości do 2h 

Restauracja czynna do godz. 21:00 

Opłata korkowa + 200zł 

Opłata ZAIKS + 100zł 

Wystrój (serwetki, kwiaty, dekoracje) + 200zł 

 

Menu 45zł 

Zupa 

Rosół z kury z makaronem 

Obiad 

(2 szt. mięs/os.) 

Kotlet de volaille 

Zraz wieprzowy 

Sznycel z dodatkami 

Ziemniaki z wody z koperkiem 

Sos ciemny 

Surówka z kapusty 

Marchewka z groszkiem 

Woda z cytryną 

 

Ograniczenie czasowe uroczystości do 2h  

Restauracja czynna do godz. 21:00 

Opłata korkowa + 200zł 

Opłata ZAIKS + 100zł  

Wystrój (serwetki, kwiaty, dekoracje) + 200zł 

 

 

 



Menu 55zł 

Zupa 

Rosół z kury z makaronem 

Obiad 

Kotlet de volaille + ziemniaki + surówki (2 rodzaje) + sos 

Woda z cytryną 

Deser 

Kawa rozpuszczalna/parzona/z ekspresu/ herbata 

Ciasta domowe 2szt./os. 

Ograniczenie czasowe uroczystości do 3h 

Restauracja czynna do godz. 21:00 

Opłata korkowa + 200zł 

Opłata ZAIKS + 100zł 

Wystrój (serwetki, kwiaty, dekoracje) + 200zł 

Menu 65zł 

Zupa 

Rosół z kury z makaronem 

Obiad 

(2,5 szt. mięs/os.) 

Kotlet de volaille 

Kieszeń drobiowa z serem 

Kotlet schabowy zapiekany serem i ananasem 

Ziemniaki z wody z koperkiem 

Sos ciemny 

Surówka z kapusty 

Buraczki domowe 

Woda z cytryną 

Deser 

Kawa rozpuszczalna/parzona/z ekspresu/ herbata 

Ciasta domowe 2,5szt./os. 

Ograniczenie czasowe uroczystości do 3h  

Restauracja czynna do godz. 21:00 

Opłata korkowa + 200zł 

Opłata ZAIKS + 100zł 

Wystrój (serwetki, kwiaty, dekoracje) + 200zł 



 

Menu 75zł 

Zupa 

Rosół z makaronem 

Obiad 

(3szt/os: mięs + ryba) 

Kotlet de volaille 

Kotlet schabowy zapiekany serem i ananasem 

Karkówka w sosie własnym 

Sola w sosie koperkowym  

Ziemniaki z wody z koperkiem 

Sos ciemny 

Surówka z kapusty 

Surówka z marchewki 

Warzywa gotowane 

Woda z cytryną 

Deser 

Kawa rozpuszczalna/parzona/z ekspresu/ herbata 

Ciasta domowe 2,5szt./os. 

 

 

 

Ograniczenie czasowe uroczystości do 5h (max do godz. 12:00 w nocy) 

Każda kolejna godzina płatna 150zł 

Opłata korkowa + 200zł 

Opłata ZAIKS + 100zł 

Wystrój (serwetki, kwiaty, dekoracje) + 200zł 

 

 

 

 

 

 



Menu 95zł 

Zupa 

Rosół z kury z makaronem 

Obiad (3szt./os) 

Polędwiczka w sosie pieczarkowym 

Kotlet de volaille  

Szwajcar  

Kotlet schabowy z pieczarkami i serem 

Ziemniaki z wody 

Surówka z selera 

Warzywa gotowane 

Woda z cytryną 

Deser 

Ciasta domowe 2,5szt./os  

Kawa rozpuszczalna/parzona/z ekspresu/ herbata 

 

Kolacja  

Tortilla z warzywami 

Sałatka cezar 

Wężyki drobiowe w sezamie + sos czosnkowy 

Pizza z pieca - 2kaw/os. 

- Pieczywo, masło 

  Barszcz czysty 

 

 

Ograniczenie czasowe uroczystości do 6h (max do godz. 2.30 w nocy) 

Każda kolejna godzina płatna 150zł 

Opłata korkowa + 200zł 

Opłata ZAIKS + 100zł 

Wystrój (serwetki, kwiaty, dekoracje) + 200zł 

 

 

 



Menu 115zł 

Zupa 

Krem z pomidora 

Obiad 

(3szt/os: mięs+ryba) 

Kotlet de volaille 

Kieszeń drobiowa z porem, słonecznikiem i serem 

Kotlet schabowy zapiekany serem i ananasem 

Pstrąg filet z pieczarkami 

Ziemniaki z wody 

Sos ciemny 

Surówka z kapusty 

Warzywa blanszowane 

Woda z cytryną 

Deser 

Ciasta domowe 3szt./os  

Kawa rozpuszczalna/parzona/z ekspresu/ herbata 

Kolacja 

Sałatka tortellini z wędzonym kurczakiem 

Sałatka jarzynowa w szynce 

Pstrąg w galarecie 0,5szt/os 

Pieczona karkówka z cebulką 0,5szt./os 

Pizza z pieca - 3kaw/os. 

Frytki lub kulki ziemniaczane 

Pieczywo, masło 

Żurek 

 

Ograniczenie czasowe uroczystości do 8h  

Każda kolejna godzina płatna 150zł 

Opłata korkowa + 200zł 

Opłata ZAIKS + 100zł 

Wystrój (serwetki, kwiaty, dekoracje) + 200zł 

 



Menu 145zł 

Zupa 

Krem z pieczarek 

Obiad 

(3 szt. mięs/os.) 

Kurczak po kaszubsku 

Kotlet de volaille 

Kacze udko z żurawiną 

Polędwiczki wieprzowe w sosie winno - śmietanowym 

Dorsz smażony w migdałach 1szt/os 

Ziemniaki i frytki 

Sos ciemny 

Kapusta czerwona zasmażana 

Surówka z selera 

Surówka z marchewki 

Woda z cytryną 

Deser 

Ciasta domowe 3szt./os. 

Kawa rozpuszczalna/parzona/z ekspresu/ herbata 

Kolacja 

Pstrąg w galarecie 0,5szt./os 

Śledzik po kaszubsku 

Sałatka z brokułem, pomidorem, jajkiem i prażonym słonecznikiem 

Panierowany camembert 

Medaliony z piersi indyczej otulone plastrami bekonu 

Wężyki drobiowe z sezamem + sos czosnkowy 

Pieczywo, masło 

Strogonov 

 

Ograniczenie czasowe uroczystości do godz. 3.00  

Każda kolejna godzina płatna 150zł 

Opłata korkowa + 200zł 

Opłata ZAIKS + 100zł 

Wystrój (serwetki, kwiaty, dekoracje) + 200zł 



Swojski stół: wyroby własne (25zł/os.) 

- chleb ze smalcem + ogórek kiszony 

- zylc wieprzowy 

- śledzik po kaszubsku 

- śledź w occie 

- tymbaliki z kurczaka 

- tymbaliki z łososia 

- kiełbasa swojska 

- pasztet 


