
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

najtańsze w Rybniku 

- atrakcyjne - 

95,00 zł/osoby   zapraszamy 

 



 ZESTAW WESELNY 
             (własne: ciasto, owoce, wódka) 95,00 zł od osoby 
  
toast 

 szampan 
 

zupa 
 rosół z makaronem i podrobami 

 

drugie danie 
mięsa - 1,5 sztuki / osobę (do wyboru 5 rodzaji) 

 rolada wieprzowa (z farszem krojonym) 
 biała pieczeń wieprzowa ze śliwką 
 Kotlet schabowy 
 kotlet schabowy z pieczarkami lub ananasem i serem 
 filet z kurczaka z serem i szynką lub z brokułą i serem 
 udka z kurczaka 
 kotlet drobiowy z szynką włoska i suszonym pomidorem 
 filet z indyka w skorupce parmezanowej 

dla jaroszy 
 kotlet z sera pleśniowego  
 ryba smażona (tilapia, dorsz, pstrąg) 

kapusty i surówki (do wyboru 4 rodzaje) 
 kapusta czerwona gotowana 
 surówka z kapusty białej 
 surówka z kapusty pekińskiej 
 buraczki czerwone 
 surówka z marchwi 
 bukiet z warzyw gotowanych z masłem 

dodatki  
 ziemniaki gotowane (z wody lub puree) 
 kluski śląskie (białe, czarne) 
 sos (z pieczeni, pieczarkowy)  

 

deser I 
 deser lodowy lub mus z truskawek z rumem 

 

deser II 
 kawa lub herbata  

 

   za dopłatą 

 ciasta, torty  

 owoce sezonowe 

 galaretka owocowa 

 ptasie mleczko  

 napoje (2 sztuki na osobę) - pepsi, mineralna, sok (z marżą) 

 dodatkowe napoje – 1 litr (pepsi, mirinda, 7’up, itp.) - 4,50 zł 
 piwo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zimna płyta 

 hawajskie roladki z szynką 
 karczek pieczony na zimno z sosem chrzanowym 
 tatar z wołowiny 
 galaretka z drobiu lub golonki 
 śledź po japońsku  lub w oleju 
 ślimaczki śledziowe lub śledź po wileńsku 
 muszle makaronowe z sałatka (ser + pomidor) lub 

 brzoskwinie z pastą serową 
 sałatki (do wyboru 2 rodzaje) 

 z ryżu, kurczaka i ananasa 
 z makaronu tortelini, ogórka i groszku 
 z makaronu ryżowego, kukurydzy i kurczaka wędzonego 
 caprese (pomidory z mozarellą) 
 grecka z serem feta 
 meksykańska (fasolka, kukurydza, papryka) 

 pieczywo (jasne i ciemne) + masło 
 

kolacja I 
 karczek w kapuście + sos czosnkowy lub 

 polędwiczki wieprzowe w sosie pieczarkowym  
 zapiekanka z piersi kurczaka z migdałami  lub 

 udko z kurczaka z papryka i oliwkami 
 mięso z obiadu 
 placek po węgiersku lub 

 placki ziemniaczane z sosem borowikowym 
 spaghetti carbonara lub po bolońsku 
 sałatka jarzynowa lub z makaronu tortelini, ogórka i groszku 
 frytki + opiekane kluski 
 ziemniaki smażone z boczkiem lub cebulą i koperkiem 
 gotowane warzywa (marchewka, fasola, brokuła) 

 
kolacja II 

 barszcz czerwony z uszkami 
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 ZESTAW WESELNY 
             (własne: ciasto, owoce, wódka) 120,00 zł od osoby 
toast 

 szampan 

zupa 
 rosół z makaronem i podrobami 

 lub krem z brokuł z groszkiem ptysiowym 

drugie danie 
mięsa - 2 sztuki / osobę (do wyboru 5 rodzaji) 

 rolada wieprzowa (z farszem krojonym) 

 biała pieczeń wieprzowa ze śliwką 

 kotlet schabowy 

 kotlet schabowy z pieczarkami lub szwajcar 

 filet z kurczaka z serem i szynką lub z brokułą i serem 

 udka z kurczaka 

 kotlet drobiowy z szynką włoska i suszonym pomidorem 

 filet z indyka w skorupce parmezanowej 

 dla dzieci – filet z kurczaka 1/2 porcji 
dla jaroszy 

 kotlet z sera pleśniowego  

 ryba smażona (tilapia, dorsz, pstrąg) 
kapusty i surówki (do wyboru 4 rodzaje) 

 kapusta czerwona gotowana 

 kapusta biała lub zasmażana z pieczarkami 

 surówka z kapusty białej 

 surówka z kapusty pekińskiej 

 buraczki czerwone 

 surówka z marchwi lub selera 
dodatki  

 ziemniaki gotowane (z wody lub puree) 

 kluski śląskie (białe, czarne) 

 sos z pieczeni 

deser I 
 deser lodowy lub mus z truskawek z rumem 

deser II 
 kawa lub herbata 

   za dopłatą 
 ciasta, torty  

 owoce sezonowe 

 galaretka owocowa 

 ptasie mleczko  

 napoje (2 sztuki na osobę) - pepsi, mineralna, sok (z marżą) 

 dodatkowe napoje – 1 litr (pepsi, mirinda, 7’up, itp.) - 4,50 zł 

 piwo 

 

zimna płyta 
 udka z kurczaka faszerowane przyprawą indyjską 

 mieszki z szynki włoskiej faszerowane 

 tatar z wołowiny 

 galaretka z drobiu 

 śledź po japońsku  lub w oleju 

 ślimaczki śledziowe lub śledź po wileńsku 

 muszle makaronowe z sałatką (ser + pomidor lub tuńczyk) 

 brzoskwinie z pastą serową lub jajka faszerowane wędzonym kurczakiem 

 sałatki (do wyboru 2 rodzaje) 

 z ryżu, kurczaka i ananasa 

 z makaronu tortelini, ogórka i groszku  

 z makaronu ryżowego, kukurydzy i kurczaka wędzonego 

 caprese (pomidory z mozarellą) 

 grecka z serem feta 

 meksykańska (fasolka, kukurydza, papryka) 

 nicejska (z pstrągiem wędzonym) 

 pieczywo (jasne i ciemne) 

 masło, masło smakowe 

kolacja I 
mięsa - do wyboru 3 rodzaje 

 karczek w kapuście + sos czosnkowy 

 warkocz z mięs pieczonych z sosem koperkowym 

 zapiekanka z piersi kurczaka z migdałami  

 filet z kurczaka w sosie serowym na ryżu 

 roladki wieprzowe po bawarsku 

 roladki z kurczaka z boczkiem, papryką i cukinią 

 pstrąg smażony w ziołach lub frankfuterki 
 + mięso z obiadu 
 

 placek po węgiersku lub placki ziemniaczane z sosem borowikowym 

 spaghetti carbonara lub po bolońsku 

 sałatka jarzynowa lub z makaronu tortelini, ogórka i groszku 

 frytki + opiekane kluski 

 ziemniaki smażone z boczkiem lub cebulą i koperkiem 

 pilaw (ryż smażony, kurczak, rodzynki) lub ryż pikantny z carry i warzywami 

 bukiet z warzyw gotowanych z masłem  
      lub kalafior gotowany z marchewką, masłem i pestkami dyni (sezon) 

kolacja II 
 bogracz, barszcz z krokietem, strogonow, leczo (do wyboru) 
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