
 
 

 
Welcome drink – Tra-Volta 

 
Przystawka serwowana - oczekuj ąca 

Befsztyk tatarski z grzybkami, cebulką, korniszonami aromatyzowany  
oliwą truflową podany z marynowanymi buraczkami 

 
Przekąski zimne - bufet  

Łosoś szkocki wędzony podany z kremem chrzanowym 
na placku ziemniaczanym „ rösti ‘’ 

Tymbaliki z krewetką i trawą cytrynową 
Tortille z warzywami, kurczakiem, tuńczykiem i białym serem z wybornymi sosami 

Roladki z dojrzewającej szynki z musem chrzanowym 
Karkówka ze szpinakiem i musem pieczarkowym 

Pieczony boczek marynowany czosnkiem i majerankiem z sosem tatarskim 

 
Sałatki  

Sałatka Cezar z ziołowymi grzankami, z grillowanym kurczakiem 
i płatkami parmezanu 

Rukola z pomidorkami cherry, cykorią, selerem naciowym, koprem włoskim  
z płatkami parmezanu, prażonymi orzeszkami pinii 

Sałatka sezonowa – zimowa z pikantnym salami „Diavoletta” 
Sałatka z czerwonej kapusty z oliwą i octem jabłkowym 

 
Marynaty i pikle  

marynowane grzybki, papryka, korniszony, 
ćwikła, patisony, chrzan, musztarda 

 
Pieczywo  

Mix bułeczek koktajlowych, chleb razowy, wiejski, słonecznikowy 

 
Zupy  

Rosół na wywarze ze świeżych warzyw podany z kołdunami 
Czysty czerwony barszcz z uszkami mięsnymi 

 
Dania grac ę 

Żeberka wieprzowe marynowane w sosie barbecue 
Karminadle nadziewane chrupiącym boczkiem i sosem z żuru staropolskiego  

Pieczony filet indyczy z suszoną żurawiną 
Szynka na kapuście z grzybami 

Smażony filet z karmazyna w kompozycji grillowanych jarzyn 
Warzywa „stir-fry” –z patelni 

Ziemniaki pieczone z rozmarynem, boczkiem i serem 
 

 
 



Stacja deserowa  
Specjalnie dla Państwa będą serwowane różne rodzaje kawy i atrakcyjne drinki 

kawowe przez naszego Baristę. 
Smażone lody z dodatkami – idealne i jednocześnie zaskakujące połączenie  

ciepła z orzeźwiającym chłodem… Do takiego połączenia nie trzeba zachęcać! 
 
 
 

OPEN BAR ( nielimitowane spo życie):  
 

Napoje  
 

Kawa Giuljano 
Herbata Dilmah 
Soki owocowe 

Napoje gazowane 
Woda mineralna 

 
Alkohole  

 
Wino czerwone i białe - Hiszpania 
Consigna Cabernet Sauvignon 

Consigna Chardonnay 
 

Wódka wytrawna 
Piwo beczkowe 

 
Drinki  

 
Martini On Ice – Twój ulubiony rodzaj Martini z odpowiednim dodatkiem 

Martini Cocktail 
Tequila Sunrise 

Rob Roy 
Madras 

Caipirissima 
Bronx Cocktail 

Sex on the Beach 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


