Propozycja menu I
Przystawka na początek:
Baleron białoruski z sosem tatarskim
Zupa:
Żurek wielkanocny z białą kiełbaską
II danie:
Roladki schabowe nadziewane serem bałkańskim i ogórkiem z sosem sezamowym podane z ryżem
czerwonym, bukietem sałat oraz pieczoną marchewką
Deser:
Sernik wiedeński z owocami i bitą śmietaną
Napoje:
Serwis kawowy
Soki w dzbankach
Woda niegazowana z cytryną i miętą
Jajka z chrzanem do życzeń wielkanocnych opcjonalnie w cenie

Cena 65zł/osoba

Propozycja menu II
Zupa:
Żurek wielkanocny z białą kiełbaską
II danie do wyboru:
Danie „Przystań” schab zawijany z boczkiem podany z ziemniakami opiekanymi i zestawem surówek
Pierś z kurczaka faszerowana musztardą francuską i mozzarellą podana z sosem z suszonych pomidorów,
kluseczkami półfrancuskimi i zestawem surówek
Polędwiczka wieprzowa w maślakach z warzywnym ratatuj oraz smażonymi ziemniakami w mundurkach
Deser do wyboru:
Mix ciasta na kloszach (szarlotka, sernik, makowiec, babeczki owocowe, mazurek)
Sernik wiedeński z owocami i bitą śmietaną
Lody z owocami i bitą śmietaną
Przekąski zimne:
Wędliny pieczone + pasztet
Mix jaj faszerowanych
Baleron białoruski z sosem tatarskim
Tatar ze śledzia
Sałatki:
Z szynką i selerem
Jarzynowa
Napoje:
Serwis kawowy
Soki w dzbankach
Woda z cytryną i miętą
Opcjonalnie w cenie: Jajka z chrzanem do życzeń wielkanocnych

Cena 85 zł / osobę

Propozycja menu III
Zupa:
Żurek wielkanocny z białą kiełbaską
II danie do wyboru:
Pieczona pierś kacza na ziemniaczanym puree z chrupiącym porem w śmietanie i kapustą czerwoną
Polędwiczki wieprzowe w maślakach z warzywnym ratatuj oraz smażonymi ziemniakami w mundurkach
Danie „Przystań” schab zawijany z boczkiem podany z ziemniakami opiekanymi i zestawem surówek
Pierś z kurczaka faszerowana musztardą francuską i mozzarellą podana z sosem z suszonych pomidorów,
kluseczkami półfrancuskimi i zestawem surówek
Deser do wyboru:
Mix ciasta na kloszach (szarlotka, sernik, makowiec, babeczki owocowe, mazurek)
Sernik wiedeński z owocami i bitą śmietaną
Lody z owocami i bitą śmietaną
Przekąski zimne:
Tatar z łososia wędzonego
Mix jaj faszerowanych
Wędlina pieczona + pasztet
Baleron białoruski
Schab z chrzanem
Sałatki:
Jarzynowa
z szynką i selerem
Przekąski gorące:
Pieczone białe kiełbaski z cebulką i chrzanem
Napoje:
Serwis kawowy
Soki w dzbankach
Woda niegazowana z cytryną i miętą
Opcjonalnie w cenie: Jajka z chrzanem do życzeń wielkanocnych

Cena: 100 zł/ osobę

