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OFERTA I                         150ZŁ*

Zupa:
Złocisty rosół z makaronem

Dania główne:
Roladka z kurczaka ze szpinakiem i suszonym
pomidorem w kremowym sosie
Udka z kaczki z żurawiną
Pieczeń z karkówki z sosem pieczarkowym

Kasza bulgur
Ziemniaki z koperkiem
Surówki sezonowe
Buraczki na ciepło

Desery:
Mix ciast
Owoce
Kawa/herbata w bufecie

Napoje:
Woda z cytryną bez limitu
Kompot lub lemoniada bez limitu

OFERTA I I                        160ZŁ*

Zupa:
Żurek na własnym zakwasie z borowikiem

Dania główne:
Dorsz na sosie maślanym
Tradycyjny kotlet de volaila
Bitki wołowe w sosie rozmarynowym

Ziemniaki z koperkiem
Kasza pęczak
Świeże sałaty z winegret
Marchewka z groszkiem
Surówki sezonowe

Desery:
Mix ciast
Owoce
Kawa/herbata w bufecie

Napoje:
Woda z cytryną bez limitu
Kompot lub lemoniada bez limitu

 

OFERTA I I I                       170ZŁ*

Przystawka:
Łosoś marynowany w cytrusach

Zupa:
Krem z dyni i batata

Dania główne:
Policzki wołowe w czerwonym winie
Pierś sous vide w sosie tymiankowym
Kacze udka z jabłkami
Zrazy wieprzowe sosie grzybowym

Pampuchy
Ziemniaki z koperkiem
Frytki
Świeże sałaty z winegret
Fasolka szparagowa na maśle z czosnkiem
Surówki sezonowe

Desery:
Mix ciast
Owoce
Kawa/herbata w bufecie

Napoje:
Woda z cytryną bez limitu
Kompot lub lemoniada bez limitu

OBIAD



OFERTA I                          60ZŁ*

Zimne zakąski:
roladka z kurczaka z orzechami i karmelem
mus z kaczki na grzance korzennej
świeże sałaty z polędwiczką wieprzową i gruszką
śledź w oleju z imbirem
karkówka pieczona z sosem miodowo-musztardowym
pieczywo
masło

OFERTA I I                         70ZŁ*

Zimne zakąski:
łosoś marynowany a`la gravlax
pasztet z dziczyzny z sosem chrzanowym
mini burgery z szarpaną wieprzowiną
tatar wołowy tradycyjny
świeże sałaty z serem pleśniowym i granatem
pieczywo
masło

 

OFERTA I I I                        80ZŁ*

Ziemna zakąski:
pierogi z kaczki z sosem mango-chilli
roladki z szynki wiejskiem z musem grzybowym
tatar z łososia z marynowanym imbirem
tortilla z wołowiną na ostro
warzywa w tempurze z dipem ziołowym
orientalna sałatka z krewetkami
podpłomyk z oliwą czosnkową
pieczywo
masło

 

PRZY WYBORZE OFERTY OBIADOWEJ Z
KOLACJĄ I I  ZUPA GRATIS
DO WYBORU:
BARSZCZ Z PASZTECIKIEM,  ŻUREK,  ROSÓŁ Z
MAKARONEM

KOLACJA

BIURO@RESTAURACJAWIDOK.COM 
TEL .  797 853 677



KAŻDA OFERTA ZAWIERA

białe obrusy
elegancką zastawę
obsługę kelnerską
czas trwania obiadu 3h
czas trwania obiadu z kolacją 6h

DODATKOWO MOŻNA DOBRAĆ

napoje gazowane dzbanek 0,9l/12zł
soki 1l/12zł
piwo wg cennika
wino półwytrawne czerwone/białe but/50zł
piwo beczka 30l/500zł

 

TORT

Tort na masie pralinowej z owocami, z
musem z czekolady Belgijskiej
Cena 100zł/kg + dekoracja

 

DODATKOWO

BIURO@RESTAURACJAWIDOK.COM 
TEL .  797 853 677

WAŻNE

Minimalna liczba Gości to 25 dorosłych
Dzieci do lat 10 -50% ceny
Do lat 3 bezpłatnie
Każda dodatkowo rozpoczęta godzina 500zł
Nie pobieramy korkowego
Nie pobieramy talerzykowego

*W sezonie tj. od 1 maja do 15 września w

weekendy (pt-nd), oraz długie weekendy do

ceny głównej  za osobę należy doliczyć 20%

*Wynajem sali na wyłączność - minimum 40

osób


