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Zupa
Rosół królewski z domowym makaronem i drobiowymi kluseczkami

 
Danie główne

Rolada wieprzowa z wędzonką i ogórkiem kiszonym
Roladka drobiowa w duecie z kurkami w złocistej panierce

Filet z indyka faszerowany bakaliami i dynią
 

Dodatki
Kluski śląskie

Ziemniaki z koperkiem
Szyszki ziemniaczane

Kapusta czerwona aromatyzowana boczkiem
Surówka z marchewki z cytrusami

Surówka z selera z jogurtem i rodzynkami
 

Deser
Panna cotta z malinowym coulis

lub
Krem brulee z owocami sezonowymi

 
Bufet słodki

Selekcja własnych wypieków (ciasta i tartaletki)
Owoce sezonowe

 
Bufet zimnych przekąsek

Pszenna tortilla w trzech odsłonach
Selekcja aromatyzowanych trufli z białej ryby 
Conchiglioni faszerowane pastą z tuńczyka

Sałatka z grillowanych warzyw z makaronem penne
Sałatka z warzyw i owoców z kurczakiem oraz miodowym dresingiem

Sałatka z selera, kukurydzy, ananasa i aromatycznych ziół
Beskidzkie wędliny

Mięsa pieczone
Pasztet beskidzki z sosem żurawinowym

Deska serów z piklami
Śledź andaluzyjski

Śledź w marynacie korzennej
Masło

Pieczywo

Pakiet Szafirowy 299zł/os.



Kolacja 1
Pieczony dorsz serwowany na ziarnach pszenicy 

z sosem koperkowym i kalafiorem romanesco
lub

Sakiewka wieprzowa wypełniona warzywami i błękitnym lazurem, 
podana z ziemniakami konfitowanymi w ziołach i buraczkami z antonówką

 
Kolacja 2

Rubinowy barszcz z pasztecikiem
lub

Soczysty gulasz z indyka z pomidorami aromatyzowany kolendrą
 

Napoje bez limitu
Woda i soki owocowe podane w karafkach

Napoje gazowane, kawa i wybór herbat w formie bufetu



Przystawka
Plastry kaczki wędzonej w olchowym dymie / puree dyniowe z nutą chili / żel wiśniowy

lub
Mus z wędzonego pstrąga / groszek cukrowy / kawior

 
Zupa

Rosół z kaczki francuskiej z domowym makaronem i pulpecikami drobiowymi
 lub

Krem z pieczonych buraków z gruszką i kwaśną śmietaną 
 

Danie główne 
Tradycyjna wołowa rolada śląska z wędzonką i ogórkiem kiszonym

Filet z kurczaka „po kijowsku” 
Polędwiczka wieprzowa sous-vide marynowana w porto

Medaliony z indyka panierowane w ziarnach 
 

Dodatki
Kluski śląskie 

Ziemniaki z koperkiem 
Frytki z solą morską 

Kapusta czerwona aromatyzowana boczkiem
Surówka z białej kapusty 

Bukiet sałat z sosem winegret
 

Deser
Beza z kremem mascarpone i owocami sezonowymi

lub
Mus jagodowy z żelką jogurtowo-limonkową na kruchym ciasteczku  

 
Bufet słodki

Selekcja własnych wypieków (ciasta i tartaletki)
Owoce sezonowe

 
 
 
 

 

Pakiet Rubinowy 349zł/os.



Bufet zimnych przekąsek
Pszenna tortilla w trzech odsłonach 

Selekcja aromatyzowanych trufli z białej ryby 
Conchiglioni faszerowane pastą z tuńczyka

Sałatka szopska z owczym serem 
Sałatka z selerem i szynką 

Sałatka z salami, makaronem i listkami świeżej bazylii
Śliwka wędzona, otulona wędzonym boczkiem 

Śledź andaluzyjski
Śledź w marynacie korzennej

Beskidzkie wędliny
Mięsa pieczone z dipami 

Rostbef sous-vide w wędzonych papryczkach chipotle z rokiettą siewną 
Pasztet beskidzki z żurawiną 

Deska serów regionalnych i pleśniowych
Masła smakowe

Pieczywo 
 

Kolacja 1
 Filet drobiowy otulony bekonem z kremowym sosem, 

podany z sałatką z konfitowanych ziemniaków  i chrupiących warzyw
lub

Udko z kaczki sous-vide, gnocchi z zielonym pesto i pieczoną papryką 
 lub

Dorsz z ziołowym cruchem podany na sałatce z warzyw i ciecierzycy 
                      

Kolacja 2
Żurek beskidzki z jajkiem 

lub
Boeuf strogonoff 

lub
Trio paprykowe z kurczakiem i aromatyczną esencją 

 
Kolacja 3 

Rubinowy barszcz z pasztecikiem
lub

Kwaśnica beskidzka na wędzonce
lub

Zupa chrzanowa z białą kiełbasą
 

Napoje bez limitu
Woda i soki owocowe podane w karafkach

Napoje gazowane, kawa i wybór herbat w formie bufetu
 
 
 



Pakiet Diamentowy 399zł/os.

Przystawka
Rostbef sous-vide serwowany na puree z rokitnika z piklowanym fenkułem 

lub
Tatar z wędzonego łososia z kaparami i limonkowym kawiorem 

 
Zupa

Rosół z kaczki francuskiej z pulpecikami wołowymi z nutą lubczyku 
lub

Krem z pieczonej salsefii z pszennym chipsem
 

Danie główne
Tradycyjna wołowa rolada śląska z wędzonką i ogórkiem kiszonym 

Filet z kurczaka „po kijowsku” 
Polędwiczka wieprzowa „po parysku” 

Kacze udko sous-vide aromatyzowane anyżem i pomarańczą 
 

Dodatki
Kluski śląskie 

Ziemniaki z masłem i koperkiem 
Frytki z solą morską 

Kapusta czerwona aromatyzowana boczkiem
Surówka z marchewki i antonówki 

Surówka z selera z zielonym ogórkiem i listkami mięty 
Bukiet sałat z winegretem

 
Desery

Brownie z malinowym coulis i owcami sezonowymi
lub

Aksamitny sernik na zimno z białą czekoladą 
lub

Beza daquoise z kremem kawowym, daktylami i orzechami 
 

Bufet słodki
Selekcja własnych wypieków (ciasta i tartaletki)

Owoce sezonowe
 
 
 
 
 



 
Bufet zimnych przekąsek

Pszenna tortilla w trzech odsłonach 
Selekcja aromatyzowanych trufli z białej ryby 
Conchiglioni faszerowane pastą z tuńczyka 

Sałatka z makaronem farfalle z suszonymi pomidorami i wędzonym łososiem 
Włoska sałatka jarzynowa

Sałatka z chrupiącymi warzywami, gruszką i marynowanym bundzem 
Śledź andaluzyjski

Śledź w marynacie korzennej
Beskidzkie wędliny 

Mięsa pieczone
Rostbef sous-vide w wędzonych papryczkach chipotle z rokiettą siewną 

Pasztet beskidzki z borowikami 
Galaretka wieprzowa z piklowaną czerwoną cebulką 

Deska serów regionalnych i pleśniowych 
Galaretka wieprzowa z piklowaną czerwoną cebulką 

Łosoś marynowany w papryczkach jalapeno 
Masła smakowe

Pieczywo
 

Kolacja 1
Policzki wołowe w ciemnym sosie podane z selerowym puree 

i chrupiącymi warzywami korzeniowymi
 lub

Pieczony łosoś serwowany na ziarnach pszenicy z warzywnym pappardelle
 

Kolacja 2 
Pokaz kulinarny:

Płonący udziec podany z ziemniakami z boczkiem i cebulką i kapustą zasmażaną 
 

Kolacja 3
 Litewska zupa z szynki z warzywami i kwaśną śmietaną 

lub
 Wykwintne ragout z wołowiny i borowików 

lub
Płatki cielęciny z warzywami i czerwonym pesto 

lub 
Czardasz węgierski

 
Napoje bez limitu

Woda i soki owocowe podane w karafkach
Napoje gazowane, kawa i wybór herbat w formie bufetu

 
 
 
 



Poprawiny 
 

Obiad serwowany
Zupa

Danie Głowne
Deser

Napoje: woda, soki, kawa, herbata
od 115 zł/os

 
Obiad serwowany z bufetem zimnych przekasek

od 160 zł/os
 

Bufet ciepły z bufetem zimnych przekąsek
od 175zł/os

 
Danie ciepłe jednogarnkowe dodatkowo

od 25zł/os
 
 
 
 

 



Opcje dodatkowe 
 

Pakiet alkoholowy 85 zł/os.
wódka czysta, wino białe, wino czerwone, piwo lane lub butelkowe – bez ograniczeń

serwowane na sali w trakcie przyjęcia
 

Cocktail Bar 45 zł/os.
4 rodzaje drinków, serwowanych przez profesjonalnego barmana w trakcie przyjęcia. 
Pakiet 4 drinków do wyboru z: Mohito, Pina Colada, Tequila Sunrise, Polish Garden na
żubrówce ze świeżym ogórkiem, Cube Libre Mimoza, Blue Lagoon, owocowy cocktail

bezalkoholowy.
 

Cocktail Bar z opłatą korkową od 2500 zł
 

Dodatkowa kolacja w formie pokazu kulinarnego:
Prosiak faszerowany z paloną kaszą gryczaną i kapustą zasmażaną z grzybami 65 zł/os.

Dzik pieczony z kopytkami smażonymi na maśle z kapustą z grzybami 70 zł/os.
Udziec z sarna pieczony szpikowany słoniną wędzoną, kluski włochate z cebulą, 

ragout z warzyw 75 zł/os.
Długo pieczona udziec jagnięcy, kasza i podgrzybkami z duszoną brukselką 75 zł/os.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu dla ekip technicznych 150 zł/os.
(Dj, zespół muzyczny, fotograf itp. – ustalane ind. przez szefa kuchni)

Zupa
Danie główne – serwowane indywidulanie

Możliwość korzystania z zimnego bufetu
Dwie Kolacje

 



Menu dla dzieci (serwis indywidualny) 160 zł/dziecko
 

Zupa:
Domowy rosół z makaronem

Zupa pomidorowa zabielana słodką śmietanką
Danie główne:

Kotlet z piersi kurczaka w chrupiącej panierce, frytki, surówka Coleslaw
Roladka z soli, kremowy sos z koperkiem, puszyste ziemniaki, surówka z marchewki z jabłkiem

Makaron penne z sosem bolognese i tartym serem
Deser

Lody z owocami i bitą śmietaną
Deser bezowy z galaretką i coulis malinowym

Naleśniki z serkiem mascarpone i sosem czekoladowym
Kolacja 1 i 2

Kopytka z musem jabłkowym i posypką sable
Krokieciki z szynką i żółtym serem, domowe frytki,

Pierogi serowe na słodko z truskawkowym coulis lub
Pulpeciki cielęce duszone w pomidorach

Barszczyk z krokietem
 

Dania kolacyjne – serwis indywidualny
 

Policzki wołowe duszone w czerwonym winie z tymiankiem, purée ziemniaczane z serem emilgran
selekcja sałat z nasturcją i czerwoną cebulą 42,00 zł/os. 

Marynowana pierś kurczaka sous-vide, risotto maślane, pieczone warzywa sezonowe, pesto z
pietruszki z nutą chili 35,00 zł/os. 

Soczyste udko z kurczaka pieczone faszerowane warzywami otulone boczkiem, purée z pieczoneg
kalafiora, ziemniaki confitowane w maśle z ziołami, ciemny sos 38,00 zł/os. 

Polędwiczka wieprzowa z ciemnym sosem grzybowym, purée ziemniaczane z koperkiem, brokuł
na maśle z migdałami 38,00 zł/os. 

Dorsz w panierce panko z sosem tatarskim, domowe frytki, surówka z kiszonej kapusty z marchew
i ogórkiem 38,00 zł/os. 

Roladka z pstrąga pieczona aromatyzowana tymiankiem, puree z marchewki z imbirem, krokiecik
ziemniaczane, palony pasternak, sos cytrynowo koperkowy 38,00 zł/os.

  
Dania kolacyjne jednogarnkowe

Żurek beskidzki na maślance 22,00zł/os.
Flaki po staropolsku doprawione imbirem i majerankiem 20 zł/os.

Węgierski „czardasz” z papryką i kluseczkami 25 zł/os.
„Boeuf Strogonoff” 32 zł/os.

Curry pomidorowe z kurczakiem i ciecierzycą 25 zł/os. 
Tradycyjny forszmak wieprzowy 25 zł/os 

Leczo z cukinii, pomidora i pieczarek 25 zł/os. VEGE
Fasolka z kaszą bulgur, warzywami i pomidorem 25 zł/os. VEGE



 
 

TORT
 

Royal 19 zł/os.
Cieniutki spód migdałowy z chrupką orzechowo-migdałową, pokryty aksamitnym

musem czekoladowym na bazie śmietanki.
Orchidea 22 zł/os.

Piankowy biszkopt bezowy z orzechami laskowymi, przekładany masą budyniowo-
adwokatową oraz masą śmietanową z karmelem i orzechami laskowymi.

Czarny Las 20 zł/os.
Puszysty, czekoladowy biszkopt przekładany trzy razy – dwa razy wyrazistą masą
śmietanową z kawałkami wiśni oraz trzeci raz delikatnym kremem śmietanowym.

Biała Czekolada i Malina 20 zł/os.
Biszkopt czekoladowy z wyrazistą żelką malinową, przekładany kremem
śmietanowym z dodatkiem białej czekolady oraz kremem mascarpone.

Wiśnia z Adwokatem 19 zł/os.
Biszkopt czekoladowy przekładany trzy razy – dwa razy czekoladowym kremem

śmietanowym z kawałkami wiśni oraz trzeci raz masą adwokatową.
Czekoladowy Klasyk 19 zł/os.

Mocno czekoladowy biszkopt przekładany trzy razy maślanym kremem z czekoladą
deserową z alkoholem lub bez.

Truskawka w Mascarpone 18 zł/os.
Trzy warstwy delikatnego biszkoptu, przekładane mocno truskawkową masą z

mascarpone i śmietany z kawałkami świeżych truskawek oraz delikatną masą na
bazie mascarpone.

 
DEKORACJA BEZPŁATNA wg wybranego wzory lub WYCENA INDYWIDUALNA

 
 

 



Bufety dodatkowe
Bufet mini deserków 1300 zł

Mini deserki 120 sztuk (6 rodzajów) – rodzaje do wyboru poniżej:
Krem brule/karmel/owoce sezonowe

Mus brzoskwiniowy/chantilly/herbatniki czekoladowe
Borówki/kremem mascarpone/ chrupiące kulki czekoladowe
Prażone jabłka/kremem waniliowym/kruszonka piernikowa

Krem cytrynowy/mus jagodowy/chrupiaca kruszonka/zapiekana beza
Panna cotta z zieloną herbatą/ owoce leśne w syropie

Mus bananowy/coulis malnowe/brownie
Krem bawarski/mus z jeżyn/chrupiący biszkopt

Galaretka truskawkowa z winem porto/krem bawarski/świeże owoce
Mus z białej czekolady/marakuja/czekolada
Mus pistacjowy/truskawka/ciasteczko sable

Jagodowy krèm brulèe/mus z białej czekolady/midały
Czekoladowy krèm brulèe/mus truskawkowy/pistacjowy mech

Mus jogurtowy/żelka jagodowa/czekolada Mus czekoladowy/truskawki/zielony mech
Panna cotta z malinowym coulis

 
Bufet słodki „Candy Bar” 2500 zł

Kompozycja ciast – 4 rodzajów = 7 kg (ciasta będą okrągłe pokrojone w trójkąciki) 
Mini deserki – 50 szt.

Tarteletki – 20 szt.
Legendarna Beza Pavlowej – 2 szt.

Kruche ciasteczka maśle – 3 kg
Kolorowe bezy – 1 kg

Babeczki z wykwintnym nadzieniem – 30 szt.
Kokosanki – 1 kg Muffiny z kremem – 20 szt.

 
Bufet słodki „Candy Bar Royal” 3000 zł

Kompozycja ciast - 5 rodzajów = 8 kg – smak ciast do ustalenia, wszystko zależy od
sezonu (ciasta będą okrągłe pokrojone w trójkąciki) 

Mono deserki - 50 szt.
Tarteletki – 20 szt.

Legendarna Beza Pavlowej – 3 szt. 
Kruche ciasteczka na maśle – 3 kg Kolorowe bezy – 1 kg

Babeczki z wykwintnym nadzieniem – 30 szt.
Kokosanki – 1 kg Makaroniki francuskie – 30 szt.

Muffiny z kremem – 20 szt.
Profiterolki – 60 szt.

 



 
 Fontanna czekoladowa z owocami 1000 zł (4 godziny)

Czekolada 5 kg, kiwi, mandarynki, winogrona, ananas, truskawki.
 

Fontanna czekoladowa z deserami 1600 zł (6 godzin)
Czekolada 5 kg, kiwi, mandarynki, winogrona, ananas, truskawki,

Pianki marshmallow, Rurki waflowe, Desery jednoporcjowe 60 sztuk (6 rodzajów)
 

 Bufet staropolski 2400 zł
Wędliny swojskie (kiełbasa 1,5 kg, kaszanka 2 kg, salceson 2 kg, kabanos 1 kg, baleron 1 kg)

Sery regionalne z konfiturą z żurawiny 1 kg
„Zimne nóżki” z kiszoną cebulą czerwoną 3 kg

Smalec ze skwarkami i paloną cebulą 3 kg
Twaróg wiejski marynowany w oleju lnianym z czosnkiem i ziołami 2 kg

Sałatka jarzynowa „jak u Mamy” 3 kg
Ziemniaczana sałatka z chrupiącym boczkiem, ogórkiem kiszonym i koperkiem 3 kg

Polska sałatka z pieczarek z jajkiem na twardo i szczypiorkiem 3 kg
Sos chrzanowy z żurawiną, sos tatarski 1 lit, 1 lit

Ogórki kiszone 2 kg
Wybór pieczywa, masło ziołowe

Do stołu staropolskiego polecamy dodatkowo:
Szynka „Podkomorzy” z nogą 600 zł/szt.

Jesiotr w całości faszerowany pod galaretą 600 zł/szt. 
Sandacz w całości faszerowany pod galaretą 500 zł/szt.

 
Bufet sushi (wycena indywidualna)

 
Bufet śródziemnomorski 2600zł

„Antipasto” z dodatkami i paluszkami grissini – 10 por
Kompozycja sałat z dresingami – 15 por. 

Aromatyczne pomidory z mozzarellą – 10 por.
Grillowane oberżyny z mozzarellą, kaparami i suszonymi pomidorami – 10 por.

Conchiglioni ze szpinakiem, orzechami i rocottą – 10 por. 
Papryczki pepperoni faszerowane serem feta – 10 por

Krewetki grillowane marynowane w czosnku i chili z dipami – 15 por.
Bruschetta z pomidorami i świeżą bazylią – 15 por.
Smażone krewetki w tempurze z dipami – 10 por

Tarta ze szpinakiem i pomidorami – 12 por
Tarta z krewetkami i zielonymi warzywami – 12 por

Sałatka „Nicejska” – 10 por
Sałatka z makaronem i owocami morza – 10 por

Oliwki w marynatach ziołowych – 1 kg 
Pieczywo smakowe – 2 kg 
Gorące bułeczki – 30 szt.

Focaccia – 1 kg 
Chrupiące grzanki – 50 szt.


