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Prezentujemy przykładowe dania do menu okolicznościowego 

 

DANIA SPECJALNE 

 

Deska Boryny 

Prosię w całości, golonki pieczone, zrazy wołowe, żeberka pieczone, pyzy, ziemniaki z pieca, trzy rodzaje 
surówek, dwa sosy 

 

Bukiet grillowy 

Schab z kostką, filet kurczaka ze szpinakiem, karkówka po cygańsku, boczek w ziołach, kaszanka, 
kiełbasa, ziemniaki, warzywa z grilla, surówki, sosy 

 

Oczko wodne 

Ryby w całości (szczupak, sandacz, łosoś, pstrąg), półmisek rybacki (wybór ryb wędzonych, paluszki 
krabowe, małże), koktajl z krewetek, jaja przepiórcze z kawiorem, sosy 

 

Stół wiejski 

Wybór wędlin z komina, noga wieprzowa z szynką, słonina wędzona z czosnkiem, smalec ze skwarkami, 
kaszanka, salceson, ogórki kiszone, kapusta 
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PRZEKĄSKI ZIMNE 

Carpaccio z polędwicy z sosem balsamicznym 
i kaparami  

Tatar wołowy 

Schab po warszawsku 

Schab ze śliwką i morelą 

Deska mięs pieczystych 

Deska wiejskich przysmaków 

Indyk z owocami w winnej zalewie 

Jajka z szynką na sałatce jarzynowej 

Kolorowe roladki z polędwiczek 

Pasztet z dziczyzny z marynatami i żurawiną 

Pasztet z królika z owocową galaretką 

Polędwiczki nadziewane kabanosem w sosie 
grzybowym 

Tymbaliki drobiowe 

Tymbaliki z golonki 

Roladki z szynki ze smakowymi pastami 

Rolada z kurczaka w galarecie 

 

 

 

 

Ryba faszerowana z migdałami i morelą 

Ryba w galarecie (łosoś, szczupak, sandacz, 
karp) 

Śledzie z cebulką 

Śledzie w śmietanie 

Śledzie w sosie musztardowo miodowym Łosoś 
pieczony w sosie jogurtowo-ziołowym 

Łosoś w galarecie 

Łosoś wędzony  

Łosoś wędzony na placuszkach ziemniaczanych 

Majoneziki z tuńczyka podane na brzoskwini  

Półmisek rybacki 

Roladki z łososia z musem ziołowym 

Jajka faszerowane 

Jajka nadziewane kolorowymi pastami 

Deska serów z owocami 
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SAŁATY 

Sałata grecka z fetą i oliwkami                                                                          

Sałatka brokułowa 

Sałata z grillowanym kurczakiem, kukurydzą i ananasem                                

Sałatka jarzynowa tradycyjna 

Sałatka ziemniaczana z boczkiem i ogórkiem kiszonym                                    

Sałatka owocowa                         

Miks sałat z rukolą, boczkiem i grzankami czosnkowymi                                 

Sałatka z pieczonym burakiem                    

Sałatka owocowa z wędzonym kurczakiem i selerem naciowym                     

Sałatka z grillowanych warzyw 

Sałatka z pomidorów i mozzarelli z bazylią                                                   

Sałatka z jarzyn gotowanych  
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ZUPY / PRZEKĄSKI GORĄCE 

Barszcz czerwony z francuskim pasztecikiem 

Bulion z makaronem i kulkami drobiowymi 

Flaki tradycyjne 

Leczo z wędzoną kiłbasą 

Rosół z kury z makaronem 

Strogonof z ogórkiem kiszonym 

Zupa brokułowa z palonymi migdałami 

Krem ziemniaczany z wędzonym boczkiem 

Barszcz ukraiński 

Żurek z jajkiem i białą kiełbasą 

Zupa cebulowa z razową grzanką 

Zupa grzybowa z łazankami 

Zupa gulaszowa z ostrą papryczką  

Zupa krem z białych jarzyn z grzankami 

Żołądki gęsie duszone w śmietanie 

Grzyby duszone w śmietanie 
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DANIA GŁÓWNE 

Polędwiczki szpikowane kabanosem w sosie 
grzybowym 

Karkówka po myśliwsku 

Juki ułańskie z grzybami i boczkiem w sosie 
serowym 

Schab z wędzonym serem i szynką 

Schab pieczony z nadzieniem grzybowym 
w sosie koperkowym 

Stek z kurczaka w ziołach z pieczonym 
jabłuszkiem 

Golonka na kapuście 

Żeberka pieczone w sosie śliwkowym 

Kaczka pieczona z jabłkami 

Udo gęsie faszerowane kaszą gryczaną 

Dorsz smażony 

Pstrąg z pieca 

Pierś z kurczaka w chrupiącej panierce 

Filet z indyka z bakaliami 

Filet z kurczaka nadziewany fetą i brokułami 

Tradycyjny schabowy z kapustą 

Szaszłyki podane na kolorowym ryżu 

Łosoś pieczony w sosie kaparowym

 

DODATKI  

Ziemniaki z wody  

Ziemniaki pieczone  

Ryż rozmaitości  

Kopytka 

Kluski śląskie                                                                                                           

Pyzy 

Buraczki 

Marchewka z groszkiem 

Warzywa z wody  

Warzywa grillowane 

Bukiet surówek     

 


