
 

 

Zimna płyta na uroczystości  

 

Cena za osobę 40 zł : 

 

Pieczone mięsa w galarecie  

Deska serów  

Tartinki faszerowane pasta z tuńczyka  

Śledzie w sosie musztardowym  

Pieczarki nadziewane masą szpiankowo – serową  

Sałatka grecka  

Ruloniki z grillowanej cukinii lub bakłażana i szynki  

Pieczywo, masło  

 

 

 

 



 

 

Zimna płyta na uroczystości  

 

Cena za osobę 40 zł : 

 

Patery wędlin  

Pasztet z dziczyzny  

Deska serów pleśniowych  

Tymbaliki drobiowe  

Jajka faszerowane sosem tatarskim  

Roladki z szynki faszerowane serem  

twarogowym i chrzanem  

Śledzie w oleju  

Sałatka jarzynowa  

Sałatka meksykańska  

Ryba po grecku  

Pieczywo, masło  



 

 

Zimna płyta na uroczystości  

 

Cena za osobę 50 zł : 

Patery wędlin  

Pieczone mięsa  

Pasztet z dziczyzny  

Deska serów pleśniowych  

Tymbaliki drobiowe  

Jajka faszerowane kawiorem  

Roladki z szynki faszerowane serem  

twarogowym i chrzanem  

Śledzie w oleju  

Sałatka jarzynowa  

Półmisek ryb w galarecie  

Sałatka grecka  

Pieczywo, masło  



 

Zimna płyta na uroczystości  

 

Cena za osobę 60 zł : 

Patery wędlin  

Pieczone mięsa  

Pasztet z dziczyzny  

Deska serów pleśniowych  

Tymbaliki drobiowe  

Jajka faszerowane kawiorem  

Roladki z szynki  faszerowane serem  

Twarogowym i chrzanem  

Śledzie w oleju i śmietanie  

Ryba po grecku  

Półmisek ryb w galarecie  

Sałatka grecka, sałatka meksykańska  

Pieczywo, masło  

 



 

Zimna płyta na uroczystości   

Kompozycja indywidualna : 
 

Gruszki faszerowane serem pleśniowym 10 zł  

Brzoskwinie faszerowane 

białym serem i orzechami 10 zł  

Szparagi owinięte paskiem szynki 8 zł  

Melon z szynką parmeńską 10 zł  

Sałatka z awokado i krewetek 12 zł  

Tartinki faszerowane pastą krabową 4 zł  

Tartinki faszerowane pastą łososiową 4 zł  

Rozetki z łososia 4 zł  

Koreczki 2 zł  

Sałatka caprese 7 zł  

( pomidory z serem mozzarellą ) 

Łódeczki z cykorii nadziewane białym serem 5 zł  

z siekanymi orzechami  

Ruloniki z grillowanego bakłażana 5 zł 



Ruloniki z grillowanej cukinii 5 zł 

Ozorki wołowe w galarecie 10 zł  

Rolmopsy śledziowe 5 zł  

Kulki rybne marynacie  5 zł  

Indyk w maladze 10 zł  

Sałatka z rukoli 10 zł  

( pomidorki koktajlowe, ogórek zielony, papryka, sos vinegrette ) 

Kruche babeczki faszerowane 6 zł  

Szaszłyk owocowy 9 zł  

Szaszłyk z grillowanych warzyw 9 zł  

Pałki z kurczaka w sezamie 8 zł  

 

• Wszelkich informacji odnośnie terminów 

uroczystości lub jakichkolwiek dodatkowych 

pytań można uzyskać u menadżera lokalu pod 

numerem telefonu 888 110 888  

 

 

 

 

 


