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Menu 1 
Zupa (do wyboru) 

Królewski rosół z makaronem 
lub 

Krem pieczarkowy z groszkiem ptysiowym 
Danie główne (do wyboru) 

Kotlet de’Volaille z aromatycznym masełkiem 
podawany  z ziemniakami i zestawem surówek  

lub 
Kotlet po szwajcarsku nadziewany serem              

i szynką podawany z ziemniakami i zestawem 
surówek 

Deser (do wyboru) 
Malinowe Marzenie – lody waniliowe z malinami 

lub 
Panna Cotta na malinowym lustrze z owocami 

Zimne przekąski 
półmisek wędlin i mięs pieczonych, pasztet 

tradycyjny z aromatem z jałowca, deska serów 
żółtych i pleśniowych z bakaliami, sałatka            

z kurczakiem i ananasem, tymbaliki drobiowo-
warzywne, kompozycja dipów, pieczywo 

Ciasta i Ciasteczka drobne 
 
Napoje gorące i chłodzące, kawa, herbata, woda 

mineralna gazowana i niegazowana,                  
sok jabłkowy, sok pomarańczowy 

 
 
Proponowany obiad dla dzieci: 
Zupa: Królewski rosół z makaronem 
Danie główne: Stripsy, piersi z kurczaka 
panierowane podane  z frytkami, keczupem          
i surówką z marchewki 
Deser: Lody waniliowe z owocami i bitą 
śmietaną  
 

 
 
 
 
 
 

Menu 2 
Zupa (do wyboru) 

Królewski rosół z makaronem 
lub 

Krem porowy z prażonymi migdałami 
Danie główne (do wyboru) 

Sakiewka kasztelańska  w leśnym sosie 
podawane z ziemniakami i zestawem surówek 

lub 
Polędwiczki wieprzowe w leśnym sosie podane    

z ćwiartkami ziemniaczanymi i zestawem 
surówek  

Deser (do wyboru) 
Malinowe Marzenie – lody waniliowe z malinami 

lub 
Panna Cotta na malinowym lustrze z owocami 

Zimne przekąski 
półmisek wędlin i mięs pieczonych, pasztet 

tradycyjny z aromatem z jałowca, deska serów 
żółtych i pleśniowych bakaliami, sałatka               

z kurczakiem i ananasem, tymbaliki drobiowo-
warzywne, kompozycja dipów, pieczywo 

Ciasta i Ciasteczka drobne, Owoce 
Danie gorące 

Schab po cygańsku podawany z pieczywem 
lub 

Blanchet drobiowy z pieczywem 
 
Napoje gorące i chłodzące, kawa, herbata, woda 

mineralna gazowana i niegazowana,                  
sok jabłkowy, sok pomarańczowy 

 

Proponowany obiad dla dzieci: 
Zupa: Królewski rosół z makaronem 
Danie główne: Stripsy, piersi z kurczaka 
panierowane podane  z frytkami, keczupem          
i surówką z marchewki 
Deser: Lody waniliowe z owocami i bitą 
śmietaną  
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Menu 3 
Przystawka (do wyboru) 

Pieczony indyk z łososiowym musem i owocami 
cytrusowymi 

lub 
Wędzony pstrąg z chrzanowym fromage na 

sałatce ziemniaczanej 
Zupa (do wyboru) 

Królewski rosół z makaronem 
lub 

Krem szparagowy z chrupiącą diablotką 
Danie główne (do wyboru) 

Polędwica Czarnolas na sosie grzybowym 
podawana z ziemniakami gratin i bukietem 

warzyw gotowanych 
Lub 

Zawijaniec z indyka z pieczarkami w sosie pesto 
podawany z domowymi kopytkami i fasolką 

szparagową 
 
Deser (do wyboru) 
Malinowe Marzenie – lody waniliowe z malinami 

lub 
Szarlotka na gorąco z gałką lodów i bitą 

śmietaną 
Zimne przekąski 

półmisek wędlin i mięs pieczonych, pasztet 
tradycyjny z aromatem z jałowca, deska serów 

żółtych i pleśniowych bakaliami, sałatka               
z kurczakiem i ananasem, tymbaliki drobiowo-

warzywne, kompozycja dipów, pieczywo 
Ciasta i Ciasteczka drobne, Owoce 

Danie gorące (do wyboru) 
 Żurek po staropolsku z jajkiem i kiełbasą  

lub 
Barszcz czerwony z pasztecikiem 

 
Napoje gorące i chłodzące, kawa, herbata, woda 

mineraln gazowana i niegazowana,                    
sok jabłkowy, sok pomarańczowy 

 
Proponowany obiad dla dzieci: 
Zupa: Królewski rosół z makaronem 

Danie główne: Pierś z kurczaka panierowana z 
frytkami, keczupem i surówką z marchewki 
Deser: Lody waniliowe z owocami i bitą 
śmietaną  
 
 

 

Zapraszamy do kontaktu 

790-708-709 

biuro@hotelbadura.pl 
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