
  
 
 

 
 

   ~ menu ~ 
 Przyjęcie okolicznościowe 

 
 

Zupa: 
(1 pozycja do wyboru) 

rosół z domowym makaronem i natką 
krem sezonowy z oliwą smakową  

 
Danie główne: 
(2,5 porcji/osobę) 

Kaczka pieczona po staropolsku 
Schab z grzybowym farszem w panierce zbożowej 

medalion drobiowy ze szpinakiem i pomidorem    
duszony zraz wieprzowy 
Okoń w sosie kurkowym 

 
Dodatki: 

(3 pozycje do wyboru) 
ziemniaki z koperkiem / ziemniaki pieczone z ziołami / pyzy drożdżowe 

kluski śląskie z cebulką / frytki 
*** 

(3 pozycje do wyboru) 
Warzywa gotowane / warzyw grillowane / kapusta modra zasmażana 

ćwikła z chrzanem / sałatka coleslav / marchew z jabłkiem  
sosy 

 
Słodka chwila: 
Kawa, herbata 

Ciasto (2porcje/osobę) 
____________________________________________________________________________________________ 

Cena:  100 zł/osobę 
Zakąski: 

(5 porcji/osobę) 
Roladka drobiowa z zielonym pesto i fetą 

Schab z pieca z sosem kaparowym  
Pasztet z konfiturą 

naleśnik ze szpinakiem,  pastą z ciecierzycy i pieczonym łososiem   
Makaron penette z warzywami i pieczoną polędwiczką 

Mieszane sałaty z mozzarellą, pomidorami i bazyliowym pesto 
Pieczywo, masło 

______________________________________________________________________________________________ 
Cena:  140 zł/osobę 

Kolacja: 
(1,5 porcji/osobę) 

Żeberka glazurowane 
Gołąbek z kaszą, grzybami i mozzarellą  

 Polędwiczka wieprzowa w cieście  
  

_______________________________________________________________________________________________ 
Cena:  160 zł/osobę 

 
Woda/ soki w karafkach  

bez limitu przez cały czas trwania uroczystości 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
Rezerwacje: tel. 515-036-437, 515-036-096 lub e-mail: restauracja@antoninska.com.pl 
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