
 
 
 

 
Dania i dodatki  

(do wymiany) 

Wesele • Chrzest • Imprezy okolicznościowe • Rocznica • Urodziny • Stypy 

 

PRZYSTAWKI 

 

1. Plastry schabu z mango i ananasem  
2. Duszony borowik na kiszonej kapuście w cieście francuskim 

3. Roladki z polędwiczki z konfiturą z czerwonej cebuli  

4. Pieczony kozi ser z miodem na musie brzoskwiniowym  
 
 

 
 

 

DANIA GŁÓWNE 

 
1. Policzki wołowe,ziemniaki puree, buraki z chrzanem   

2. Filet z indyka w sosie cytrynowym, gratin ziemniaczane, szpinak z 

pieczoną pietruszką      
3. Marynowana polędwiczka z gratin ziemniaczano-brokułowym, z 

duszonymi marchewkami i sosem wiśniowym 
4. Roladka z kurczaka w sosie grzybowym, szpetzle z kurkumą i 

warzywami  
5. Filet z kurczaka w sosie śliwkowym z kaszotto warzywnym  

6. Kotlet devolay, ziemniaki młode z koperkiem, mizeria  

7. Bitki wołowe,ziemniaki puree, buraczki na ciepło  

 

 

ZUPY I KREMY 

 

1. Rosół domowy z makaronem 
2. Krem z pieczonych białych warzyw 

3. Krem z batatów ze słonym chipsem 
4. Dwukolorowy krem z cukinii (sezon) 

 
 



 
 
 

 

 

 

DODATKI SKROBIOWE SURÓWKI NA ZIMNO 

 

1. Ziemniaki z wody z koperkiem 
(sezon) 

2. Ziemniaki podsmażane 

3. Ziemniaki Puree 
4. Frytki belgijskie 

5. Kluski śląskie 
6. Kaszotto warzywne 

7. Kopytka tradycyjne 
8. Rissotto szpinakowe 

9. Puree marchewkowe  

10. Gratin ziemniaczane  
 

 

1. Kapusta czerwona z cebulką 

2. Marchew z jabłkiem 
3. Buraczki z chrzanem 

4. Mizeria w sosie śmietanowym ( 
seozn)  

5. Sałata masłowa w sosie 
śmietanowym 

6. Surówka z kiszonej kapusty 

(kiszonka) 
7. Mix sałat warzywnym w sosie 

vinegrete 
8. Mix sałat w sosie estragonowym 

9. Surówka z kalarepy (sezon) 

10. Sałata pekińska warzywna na ostro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIA GŁÓWNE DLA DZIECI 

 

DANIA GŁÓWNE WEGE  

 

1. Kotlet z kurczaka panierowane z 

frytkami  
i surówka z marchewki 

2. Naleśniki z serem białym na słodko 
3. Nugettsy z kurczaka, frytki, surówka 

z marchewki  

4. Pierogi na słodko  
 

 

1. Filet z łososia na risotto szpinakowym 

2. Naleśniki ze szpinakiem 
3. Risotto z borowikami 

4. Lasagne ze szpinakiem  
5. Gołabki z kaszą bulgur z warzywami  

6. Lasagne bolognese  

 

DESERY WARZYWA NA CIEPŁO 

 

1. Zielony mech z granatem i ziemią 

czekoladową 
2. Szarlotka na ciepło z ga 

3. Mus czekoladowy i coulis z malin 
4. Brownie z gałką lodów 

5. Krem waniliowy z nutą 

pomarańczy i sosem 
truskawkowym  

 

 

 

1. Marchew karmelizowana 
2. Bukiet warzywny na maśle  

3. Buraczki na ciepło 

4. Kapusta zasmażana 
 



 
 
 

 

                               

 

KOLACJA TRADYCYJNA 

Dania Jednogarnkowe 
DANIA PEŁNE 

1. Tradycyjny Beuf-Strogonov wołowy 

z pieczywem 
2. Kurczak w włoszczyźnie w sosie 

ostrym 

z pieczywem, 
3. Zupa gulaszowa wieprzowa z 

pieczywem 
 

 
6. Szaszłyk drobiowo – warzywny z 

grilla, ziemniaki opiekane, sałatka 
wiosenna, sos czosnkowy 

7. Pieczeń Wołowa z kluskami 

śląskim, buraczki z chrzanem 
8. Medaliony drobiowe w sosie 

serowym, ziemniaki w kostce, mix 
sałata w sosie estragonowym, 

9. Kawałki kurczaka w sosie, 
opiekane ziemniaki z surówką z 

marchewki  

10. Lasange bolognese lub szpinakowa 
 

 

 

KOLACJA TRADYCYJNA  

DLA DZIECI 

 

1. Naleśniki z Nutella 
2. Spaghetti bolognese 

3. Pierogi na słodko do wyboru:  
borówka, truskawka, ser biały 

4. Mini Szaszłyk drobiowy, ziemniak 

opiekany, sałatka wiosenna, sos 
czosnkowy 

 

 


