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Nasza restauracja
Mamy do dyspozycji dwie sale, większą (do 45 osób) i mniejszą (do 20 osób). Sale te posiadają niezależne
wejścia od strony ulicy, są otwarte na siebie jednak wykonane dekoracje między salami stwarzają możliwość
odbycia kameralnych spotkań firmowych. W zależności od wielkości wydarzenia, restauracja jest zamknięta
dla gości z zewnątrz lub udostępniona jest mniejsza lub większa jej część z niezależnym wejściem do
restauracji.

Menu propozycja nr 1 "Nowoczesna Polska"
Przystawki
Śledź w trzech odsłonach: z gruszką, koperkiem w śmietanie, z orzechami i żurawiną w oleju, z
marynowaną cebulką i ziołami w oleju
Tatar na grzankach w trzech odsłonach: wołowy, z tuńczyka, wegetariański z suszonych
pomidorów
Karp po żydowsku w pulpecikach smażonych, podany z miętową gremolatą
Krokiety z kapustą i grzybami
Smażone pierogi: ruskie, z kapustą i grzybami, z soczewicą, z mięsem podane z sosami
Zupa (Jedna do wyboru z dwóch)
Barszczyk czerwony z uszkami lub krokietami
Rosół z makaronem lub rosół z kaczki z ravioli z kaczką
Danie drugie (Dwa do wyboru z trzech)
Dorsz smażony podany z puree, sałatką z suszonych grzybów i pora oraz musztardowym sosem
beurre blanc
Konfitowana noga z kaczki na smażonych jabłkach i talarkach ziemniaków, podana z
marmoladą z cebuli i fig
Filet z kurczaka z estragonowym sosem grzybowym, podany z kopytkami i szpinakiem
Desery (Jeden do wyboru)
Sernik
Szarlotka z lodami
Pieczone gruszki z lodami
Napoje
Kawa, herbata, woda, sok jabłkowy i pomarańczowy

Dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi do każdej imprezy dedykujemy kelnera za jedyne 10 % opłaty
serwisowej

Menu propozycja nr 2 "Śródziemnomorska"
Przystawki
Krokiety z dorsza (brandade) podane z sosem słodko kwaśnym
Szaszłyki z krewetek i chorizo z sosem z brandy
Sery, wędliny i antipasti warzywne
Kofty z ciecierzycy i soczewicy podane z raitą
Pasztet z dorsza z sosami romesco i salsa verde
Pasztet mięsny z sosami aioli i sosem tatarskim
Zupa (Jedna do wyboru z trzech)
Rosół z perliczki z kopytkami
Krem z zielonego groszu i bazylii
Minestrone
Danie drugie (Dwa do wyboru z czterech)
Dorada na ratatouille
Pstrąg po piemoncku, w winie z kaparami, podany z pieczonymi warzywami
Filet z kurczaka po toskańsku (z rozmarynem, czosnkiem, pomidorami, w winie) podany z
pieczywem
Polędwiczka wieprzowa w marsali, podana z puree i pomidorową sałatką
Desery (Jeden do wyboru)
Mini tiramisu
Lody „melba” (z wiśniówką i smażonymi owocami)
Panna cotta z owocami
Sernik z ricotty z owocami
Napoje
Kawa, herbata, woda, sok jabłkowy i pomarańczowy
Dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi do każdej imprezy dedykujemy kelnera za jedyne 10 % opłaty
serwisowej

Cennik
Menu propozycja nr 1 "Nowoczesna Polska"
- 135 zł brutto z vat od osoby
Menu propozycja nr 2 "Śródziemnomorska"
- 135 zł brutto z vat od osoby
Open Bar - pijecie ile chcecie ! (dla grupy powyżej 15 osób)
- 95 zł brutto z vat od osoby za 6 godzin
soki owocowe
pepsi, mirinda
woda gaz. i niegazowana z cytryną
kawa i herbata
wódka czysta wyborowa
wino białe Lagoalva Vale da Oliveira
wino czerwone Lagoalva Vale da Oliveira
piwo z nalewaka Żywiec
Inne menu na alkohol
- ustalamy indywidualnie. Posiadamy bogatą ofertę win i
alkoholi mocnych.

Pytania i odpowiedzi:
1. Czy w menu znajdują się dania wegetariańskie ?
Odp.: Tak, mamy ich kilka, ale możemy też zmienić menu, aby
były dania wegańskie. Dostosujemy się do Ciebie.
2. Czy jest możliwość serwowania na imprezie dań z karty
menu restauracji?
Odp.: Tak, jeżeli jest to grupa do 12 osób. Przy większych
grupach czas wydania dania głównego każdemu z Gości może
się znacząco wydłużać
3. Czy w czasie naszego wydarzenia będą goście restauracji /
obce osoby?
Odp.: To zależy jak dużą grupą jesteście. Możemy zamknąć
całą restaurację jeśli jesteście dużym zespołem lub macie
takie życzenie lub możecie Gościć w naszej drugiej restauracji,
która mieści się obok
4. Czy przy lokalu jest gdzie zaparkować ?

Odp.: Tak, jest parking 20 metrów od lokalu. Boczny wjazd na
osiedle z parkometrami. Atrakcyjna cena 6:00 do 20:00 – 1 zł/h ,
po 20:00 – 0,10 zł/h
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