
 

 
 

Propozycje menu 

 

Menu 1   

120 zł/os. 

 

Przystawki podawane wieloporcjowo 

Pate z gęsiej wątróbki i foie gras 

Tatar klasyczny  

Młode buraki, oscypek, orzechy 

 

Zupa 

Rosół z perliczki, makaron, lubczyk, marchewka 

lub 

Krem z kalafiora, trufla, brioche 

 

Danie główne 

Sandacz, marchewka, por, rzodkiewka, sos wiosenny 

lub 

Pierś z kurczaka wiejskiego, sos truflowy, chińska kapusta, mini ziemniaki  

lub 

Risotto ze słonecznikiem, szparagi, groszek zielony, brokuł bimi 

 

 

 



 

 
 

Deser 

Sernik z pomarańczą, sos czekoladowy, lody waniliowe 

lub 

Domowe lody z owocami 

 

Dodatki do dania głównego podane wieloporcjowo 

Mizeria z ogórków gruntowych  

Młode warzywa z pary 

Ziemniaki z czosnkiem i rozmarynem 

Młode ziemniaki z koperkiem 

Gnocchi z masłem i szałwią 

 

Napoje 

Woda mineralna, soki, kawa, herbata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Menu 2  

150zł/os. 

 

Przystawki podawane wieloporcjowo 

Pate z gęsiej wątróbki i foie gras 

Tatar klasyczny  

Młode buraki, oscypek, orzechy 

 

Zupa 

Rosół z perliczki, pierożki z perliczki, foie gras 

lub 

Krem ze szparagów, migdały, warzywa sezonowe 

 

Danie główne 

Sandacz, sos z homara, kalafior romanesco, brokuł, groszek 

lub 

Pierś z kaczki, słodki ziemniak, kukurydza, sos pomarańczowy 

lub 

Risotto ze słonecznikiem, szparagi, groszek zielony, brokuł bimi 

 

Deser 

Sernik z pomarańczą, sos czekoladowy, lody waniliowe 

lub 

Szarlotka z szarej renety, słony karmel, lody waniliowe 



 

 
 

Dodatki do dania głównego podane wieloporcjowo 

Mizeria z ogórków gruntowych  

Młode warzywa z pary 

Ziemniaki z czosnkiem i rozmarynem 

Młode ziemniaki z koperkiem 

Gnocchi z masłem i szałwią 

 

Napoje 

Woda mineralna, soki, kawa, herbata 

 

Oferta bufetów 

Bufet wytrawny  45 zł/os. 

Rolada z indyka z bakaliami 

Terrina z kaczki w pomarańczach 

Jaja faszerowane na 3 sposoby 

Sałatka z brokułami, migdałami i szpinakiem 

Śledź w śmietanie 

Wędzony pstrąg 

 

Bufet słodki 30 zł/os. 

Ciasto czekoladowe a la brownie 

Tartinki ze świeżymi owocami, konfiturą i kremem waniliowym 

Panna cotta 

Ciasto francuskie z kremem angielskim 

Świeże owoce 



 

 
 

Oferta Open Bar  

 

Wino z małej włoskiej winnicy Antico Rossone (białe i czerwone) 
Cena pakietu do 4 godzin – 40 zł/osoba 
Cena pakietu do 6 godzin – 60 zł/osoba 
 
Wódka, soki owocowe, napoje gazowane (Pepsi, Mirinda, 7Up, Schweppes Tonic): 
Cena pakietu do 4 godzin – 60 zł/osoba 
Cena pakietu do 6 godzin – 80 zł/osoba 
  

Cukiernia artystyczna 

 

Propozycja tortów okolicznościowych z cukierni artystycznej Sweet Bonerowska. Torty 
wykonywane są według tradycyjnych receptur ujętych w nowoczesny sposób przez 

kreatywną szefową cukierni. 

Ceny tortów okolicznościowych: 150 PLN/kg, 

Poniżej proponowane smaki tortów z pałacowej cukierni: 

Malina/Wanilia; Gorzka Czekolada/Wiśnia; Kajmak/Banan; 

Kokos/Mango/Marakuja 


