
 
 
 
 
Organizujemy przyjęcia urodzinowe.  W zależności od liczby osób oddajemy we władanie sale 
restauracyjną lub cały obiekt. Podczas 18stych urodzin wymagana jest obecność osoby dorosłej 
(rodzica) 
 
 
Oferta w cenie 110zł/osoba 
 
Danie główne+ zestaw surówek 
Kurczak w nasionach dyni i słonecznika serwowany z puree ziemniaczanym lub frytkami, 
karmelizowaną karotką i sosem kurkowym 
 
Przekąski: 
Sałatka amerykańska z sałatą lodową, grillowanym kurczakiem, ananasem, pomidorami, czerwoną 
cebulką, przykryta puszystym majonezem z curry serwowana dodatkowo z prażonym sezamem i 
migdałami-100g 
 
Pizza – jeden kawałek/osoba  
  
Bruskietta 2szt/osoba 
Bruschetta z pomidorem, czosnkiem i świeżą bazylią 
Bruschetta z szarpaną wieprzowiną i sałatką z pikli 
  
Roladki  2szt/osoba 
Roladka z szynką parmeńską, grillowana papryka 
Roladki z łososia marynowanego w kolendrze z serkiem chrzanowym i fenkułem 
 
Kąski kurczaka z sosem czosnkowym  
 
Dodatki: Chleb 
Napoje; kawa, herbata, woda, soki owocowe 

 
 
Oferta w cenie 120zł/osoba 
 
Zupa: 
Rosół królewski z makaronem domowym i warzywami 
 
Danie główne+ zestaw surówek 
Pieczona pierś z kurczaka, puree ziemniaczane, fasolka szparagowa z wody, sos z wina muscat 
 
Danie ciepłe: 
Zupa toskańska z kurczakiem i warzywami 
 
Przekąski: 
Sałatka cezara z sałatą lodową, grillowanym kurczakiem, chipsami z salami, grzankami i parmezanem-
100g/osoba 
 
Koreczki- 2 szt/osoba 
Koreczki owocowe  
Koreczki z chorizo, serem i cebulką perłową 



  

Kabanosy w cieście -        1sztuka/osoba  
   
Roladki  2 szt/osoba 
Roladka z pepperoni, ajvarem, rukolą i twarogiem  
Roladka z kurczakiem, papryką, fetą i sałatą 
 
Dodatki: chleb 
Napoje; kawa, herbata, woda, soki owocowe 

 
Oferta w cenie 130zł/osoba 
 
Danie główne+ zestaw surówek 
Filet z kurczaka faszerowany suszonymi pomidorami, bazylia, orzechami nerkowca i mozzarellą w 
podsuszanej szynce z puree ziemniaczanym z pesto tymiankowym i grillowaną cukinią 
 
Deser: 
Szarlotka z lodami na ciepło 
 
Danie ciepłe I 
Zupa węgierska  
 
Przekąski: 
Sałatka amerykańska z sałatą lodową, grillowanym kurczakiem, ananasem, pomidorami, czerwoną 
cebulką, przykryta puszystym majonezem z curry serwowana dodatkowo z prażonym sezamem i 
migdałami-100g 
 
Koreczki- 2 szt/osoba 
Koreczki z salami, ogórkiem konserwowym i serem 
Koreczki z sera i winogronu                                                                       
  
Nugetsy z kurczaka z dipami  
  
Roladki  2 szt/osoba 
Roladka z kurczakiem, papryką, fetą i sałatą 
Roladka z grillowanymi warzywami i ziołowym twarogiem 
 
Dodatki : chleb 
Napoje; kawa, herbata, woda, soki owocowe 
 
Promocyjne ceny alkoholi: 
Wyborowa – 60zł 
Finlandia – 70zł 
Baczewski – 80zł   
 
Wino od 45zł 
 
Jest możliwość przyniesienia Swojego alkoholu – 10zł za każdą butelkę.  
 
Ofertę przygotował: 
Paweł LubańskiTel 516 056 057 


