
Tatar ze śledzia
Wędzona galareta
Sałatka jarzynowa
Świąteczna patera mięsna (pasztet z żurawiną, schab
pieczony ze śliwką, boczek pieczony; ćwikła, chrzan)

Seler po grecku
Kapusta wigilijna

Barszcz czerwony na zakwasie buraczanym z pasztecikiem
Rosół na wielu mięsach z domowym makaronem

Pieczona karkówka w sosie grzybowym z kopytkami i
buraczkami zasmażanymi
Kluski śląskie z pesto pietruszkowym z serem Bursztyn

Szarlotka domowa
Kompot z suszu

 
Pakiet standard

 
PRZYSTAWKI ZIMNE

 
 

PRZYSTAWKI CIEPŁE

 
 

ZUPY (wybierz 1 pozycję)

 
 

DANIA GŁÓWNE (wybierz 1 lub 2 pozycje)
 

 
NA SŁODKO

 

 
Cena za osobę: 89zł brutto 

(w tym nielimitowana woda filtrowana w karafkach)

 
Christm

as

2022



Tatar ze śledzia
Wędzona galareta
Sałatka jarzynowa
Świąteczna patera mięsna (pasztet z żurawiną, schab pieczony ze
śliwką, boczek pieczony; ćwikła, chrzan)
Śledzik z cebulką

Seler po grecku
Kapusta wigilijna
Pierogi z kapustą i grzybami
Krokiety z grzybami leśnymi

Barszcz czerwony na zakwasie buraczanym z pasztecikiem
Rosół na wielu mięsach z domowym makaronem

Kluski śląskie z pesto pietruszkowym i dojrzewającym serem
Bursztyn
Pieczona karkówka w sosie grzybowym z kopytkami i buraczkami
zasmażanymi
Kotlet schabowy panierowany w naszej chałce z ziemniaki i
kapusta prażona
Bigos ostateczny na winie czerwonym z grzybami leśnymi,
dziczyzną i kiełbasą jałowcową

Szarlotka domowa
Kompot z suszu
Łazanki domowe z makiem i bakaliami
Makowiec

Pakiet premium
 

PRZYSTAWKI ZIMNE

PRZYSTAWKI CIEPŁE

ZUPY (wybierz 1 lub 2 pozycje)

DANIA GŁÓWNE (wybierz 1 lub 2 pozycje)

NA SŁODKO

Cena za osobę: 139zł brutto 
(w tym nielimitowana woda filtrowana w karafkach)

 
Christm
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2022



Tatar ze śledzia
Wędzona galareta
Sałatka jarzynowa
Świąteczna patera mięsna (pasztet z żurawiną, schab pieczony ze
śliwką, boczek pieczony; ćwikła, chrzan)
Śledzik z cebulką

Chrust z karpia z keczupem z cukinii
Seler po grecku
Kapusta wigilijna
Pierogi z kapustą i grzybami
Krokiety z grzybami leśnymi

Barszcz czerwony na zakwasie buraczanym z pasztecikiem
Rosół na wielu mięsach z domowym makaronem
Krem grzybowy z oliwą truflową, grzankami z chałki i serem Bursztyn

Kluski śląskie z pesto pietruszkowym i dojrzewającym serem Bursztyn
Pieczony łosoś z sosem holenderskim, pieczone ziemniaki i warzywa na
parze
Kotlet schabowy panierowany w naszej chałce z ziemniaki i kapusta
prażona
Konfitowane kacze udo z domowymi kopytkami ziołowymi, buraczkami
zasmażanymi i jabłkiem pieczonym z serem pleśniowym Lazur
Bigos ostateczny na winie czerwonym z grzybami leśnymi, dziczyzną i
kiełbasą jałowcową Kluski śląskie z gulaszem z dziczyzny i kwaśną
śmietaną
Kluski śląskie z gulaszem z dziczyzny (dzik, sarna, jeleń)

Szarlotka domowa
Kompot z suszu
Łazanki domowe z makiem i bakaliami
Makowiec
Sernik korzenny

Pakiet VIP
PRZYSTAWKI ZIMNE

PRZYSTAWKI CIEPŁE
 

 
ZUPY (wybierz 1 lub 2 pozycje)

DANIA GŁÓWNE DANIA GŁÓWNE (wybierz 1, 2 lub 3 pozycje)

 
NA SŁODKO

Cena za osobę: 179zł brutto
(w tym nielimitowana woda filtrowana w karafkach)
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nielimitowane soki w karafkach (pomarańcza, jabłko NFC,
grejpfrut)

nielimitowane soki w karafkach (pomarańcza, jabłko NFC,
grejpfrut)
piwo butelkowe wg aktualnej oferty i piwo z nalewaka - w sumie
1l/os
wino domowe białe/czerwone - 300ml/os

nielimitowane soki w karafkach (pomarańcza, jabłko NFC,
grejpfrut)
piwo butelkowe wg aktualnej oferty i piwo z nalewaka - w sumie
1l/os
wino domowe białe/czerwone - 300ml/os
wódka Biały Bocian  - 0,25l/os

open bar - dostępna cała oferta napojów alkoholowych i
bezalkoholowych lokalu z wyłączeniem win sprzedawanych
wyłącznie na butelki, niektórych wódek (Młody Ziemniak,
Belvedere). Wina i alkohole mocne nie są wydawane na butelki. 

OFERTA NAPOJÓW
pakiety 4-godzinne

 
Pakiet 1 (20zł/os, każda kolejna rozpoczęta godzina +5zł/os)

Pakiet 2 (55zł/os, każda kolejna rozpoczęta godzina +15zł/os)

 
Pakiet  3 (85zł/os, każda kolejna rozpoczęta godzina +25zł/os)

Pakiet 4 (120zł/os, każda kolejna rozpoczęta godzina +35zł/os)
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