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Menu nr 1
(poczęstunek przewidziany do 3 godzin)

90 zł/osoba dorosła, 70 zł/dziecko

Zupa: Rosół królewski ze szpeclami 

Do wyboru 1 zestaw: Schab złotnicki na pieczarkach 
podany z ziemniakami z koperkiem i sałatką wiosenną 
Karkówka podana na warzywach julienne w asyście 

klusek śląskich z kapustą zasmażaną
Devolay podany z ziemniakami z pieca podany

z bukietem surówek

Dzieci: Rosół królewski ze szpeclami
Stripsy z kurczaka podane z frytkami i surówką

Bufet słodki: Wybór ciast 

Napoje: Woda, sok, kawa, herbata dodatki

Możliwość zabawy dzieci na Kids Arenie
bez opieki animatora

Menu nr 2
140 zł/osoba dorosła, 95 zł/dziecko

 Zupy: Rosół królewski ze szpeclami,
krem z zielonych warzyw

Danie główne podane na paterach:
Eskalopek z kurczaka w kremowym sosie z suszonych 

pomidorów, Karczek na warzywach julienne,
Kotlet z buraka

Dodatki: Ziemniaki z koperkiem, kluski śląskie,
2 rodzaje surówki 

Dzieci: Rosół królewski ze szpeclami
Stripsy z kurczaka podane z frytkami i surówką

Przekąski zimne: Deska mięs pieczystych: Karczek 
marnowany w gorczycy, Roladka drobiowa

Sałatka grecka, Caprese z bazyliowym pesto,
Tarta z pieczarkami

Bufet słodki: Wybór ciast 
Napoje: Woda, sok, kawa, herbata dodatki

Możliwość zabawy dzieci na Kids Arenie
oraz opieka animatora

Menu nr 3
160 zł/osoba dorosła, 100 zł/dziecko 

Przystawka: Carpaccio z buraka podane z pestkami 
słonecznika i dressingiem

Zupy: Rosół królewski ze szpeclami,
krem z pieczonych pomidorów

Danie główne podane na paterach:
Pierś z kurczaka zapiekana pod mozzarellą i pomidorem,

Stek ze schabu po lwowsku z blanszowaną cebulą, 
Kotlet z ciecierzycy z sosem miętowym

Dodatki: Ziemniaki z pieca, gnocchi,
2 rodzaje surówek

Dla dzieci: Rosół królewski ze szpeclami
Stripsy z kurczaka podane z frytkami i surówką

Przekąski zimne: Deska wędlin tradycyjnych i serów 
w asyście owoców, Łosoś wędzony z pomidorami,
Tatar z tuńczyka na chrupiącej bagietce, Sałatka 
caprese z szynką parmeńską, Sałatka z warzyw 

korzennych, Śledź po rosyjsku. 

II danie ciepłe: Barszcz czerwony z krokietem

Bufet słodki: Wybór ciast, owoce 

Napoje: Woda, sok, kawa, herbata dodatki

Możliwość zabawy dzieci na Kids Arenie
oraz opieka animatora

Dodatkowo:
- na Państwa życzenie zorganizujemy oprawę 

balonową – ustalenia indywidulane, 
- tort mogą Państwo zorganizować we własnym 

zakresie lub skorzystać z naszej pomocy, 
współpracujemy z kilkoma szczecińskimi cukierniami, 
co daje nam wachlarz możliwości, torty są dowożone 

bezpośrednio do naszej restauracji, 
- oprawa kwiatowa we własnym zakresie,

- w cenę wliczone są obrusy, serwety, natomiast 
wypożyczamy pokrowce na krzesła 4 zł/szt.,

- możemy dla Państwa zorganizować kolorowy stół 
słodki, fontannę czekoladową lub spełnić inne 

Państwa życzenie

Dzieci do 1 r.ż. bezpłatnie, opłata za dzieci w wieku 
2-13 lat wg wybranej oferty.


