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Przekąski zimne:
Schab po warszawsku 55 pln -półmisek 5 porcji 
Kaczka w galarecie z owocami z dodatkiem malagi i migdałów 55 pln -
półmisek 5 porcji 
Karp w galarecie 50 pln - półmisek 5 porcji 
Szczupak faszerowany (waga ok. 1,2 kg zawiera ok.12 porcji) 140 pln
Sandacz faszerowany (waga  ok. 1,2 kg zawiera ok.12 porcji) 160 pln
Ryba faszerowana 50 pln - półmisek 5 porcji
Łosoś w galarecie 55 pln - półmisek - 5 porcji 
Ryba po grecku 50 pln - półmisek 5 porcji 
Patera śledzi „ Trzy smaki”  w oleju z cebulką, w sosie tatarskim, w
śmietanie z jabłkiem  50 pln - półmisek 4 porcje
Pasztet rybny z sosem chrzanowym 50 zł/ kg
Roladki z łososia wędzonego z serkiem smakowym 50pln - półmisek 5
porcji
Łosoś w cieście koperkowym 40 pln - półmisek 5 porcji

Wyroby garmażeryjne:
Pierogi z kapusta i grzybami  12 zł/porcja 6 szt.
Uszka postne 10 zł/10 szt.
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Sałatki:
Sałatka z wędzonym pstrągiem, gruszką i soczewicą 50 pln - 5 porcji
Tradycyjna sałatka jarzynowa 40zł - 5 porcji
Sałatka pieczarkowa 40 pln - 5 porcji
Sałatka z rukoli z grillowanym łososiem i mozarellą 50 pln - 5 porcji

Zupy:
Barszcz czerwony 20 pln / 1 litr
Zupa rybna 15 pln/450 ml
Zupa grzybowa z łazankami 18 pln /450 ml

Danie główne (bez dodatków):
Karp smażony  15 zł/porcja 140g
Kaczka pieczona 30 zł/porcja ½ kaczki
Sakiewki z łososia ze szpinakiem i suszonymi pomidorami  na sosie
koperkowym -25 zł porcja 140g
Łosoś grillowany na sosie cytrynowym-25 zł porcja 140g
Sandacz z sosem z szyjek rakowych-28 zł porcja 140g
Polędwica dorsza smażona w jajku - -22 zł porcja 140g
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Pakiety dla firm

PAKIET I
Cena pakietu: 50 zł / osoba

Wwybierają Państwo z menu:
 o Przystawki zimne (3 pozycje + 1 sałatka)
 o Przekąska gorąca

PAKIET II
Cena pakietu 70 zł/osoba

Wybierają Państwo z menu:
 o  Przystawki zimne (4 pozycje + 2 pozycje sałatek);
 o Zupę;
 o Danie główne;
 o Ciasta (sernik, makowiec);
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Pakiety dla firm
PAKIET III
Cena pakietu 100 zł/osoba

Wwybierają Państwo z menu:
 o Przekąki zimne (5 pozycji + 2 pozycje sałatek);
 o Zupę
 o Danie główne
 o Ciasta (sernik, makowiec) 
  kompot z suszu owocowego, napoje gorące

PAKIET IV
Proszę skomponować swoje własne menu


