
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozycja 1: 79,00zł/osoba 

Zupa w wazie: rosół z makaronem i kluską wątrobianą 

II danie na półmiskach: bitki wołowe w sosie własnym, roladka z kurczaka z suszonymi 

pomidorami i mozarellą, pieczeń z karczku po Cieszyńsku z pieczarkami saute, filet z drobiu 

panierowany 

Dodatki: kluski śląskie, ziemniaczki puree, frytki 

Surówki: sałatka z białej kapusty, czerwona kapusta, surówka z marchewki, seler z 

rodzynkami 

Deser: lody z owocami i bitą śmietaną , Kawa/herbata 

 

Propozycja 2: 79,00 zł/osoba 

Zupa: krem z pomidorów z bazylią i grzankami 

II danie na półmiskach: roladka z kurczaka ze szpinakiem, schab po cygańsku z boczkiem i 

cebulą, rolada wołowa,  pieczeń z karczku w sosie własnym 

Dodatki: ziemniaczki opiekane, kluski śląskie, puree 

Surówki: czerwona kapusta, mix sałat z vinegrette, marchew z pomarańczą, warzywa z wody 

Deser: szarlotka na ciepło z lodami waniliowymi i bitą śmietaną Kawa/herbata 

 

Propozycja 3: 85,00 zł/osoba 

Zupa: krem z borowików z groszkiem ptysiowym 

II danie na półmiskach: rolada wołowa, polędwiczki wieprzowe w sosie musztardowym, 

tradycyjny kotlet schabowy, filet z drobiu z żurawiną i ananasem 

Dodatki: ziemniaki opiekane, puree ze skwarkami i cebulką, kluski śląskie 

Surówki: czerwona kapusta, sałatka wiosenna, marchewka z pomarańczą, seler z rodzynkami 

Deser: ciasto z galaretką i owocami Kawa/herbata 

 

Propozycja 4: 85,00 zł/osoba 

Zupa: rosół z makaronem i kluską wątrobianą 

II danie na półmiskach: roladka drobiowa z oscypkiem i żurawiną, szaszłyk wieprzowy z 

warzywami, bitki wołowe w sosie własnym, kotlet schabowy w sezamowej panierce 

Dodatki: ziemniaczki opiekane, ryż kolorowy, frytki 

urówki: sałatka wiosenna, surówka z białej kapusty, marchewka z pomarańczą, czerwona 

kapusta Deser: Strudel cieszyński z lodami i bitą śmietaną, kawa/herbata 

 

Dodatkowo polecamy zestaw przekąskowy: 

(oferta cenowa obowiązuje razem z zestawem obiadowym) 

 

Zimna płyta zestaw I: 32,00 zł 

Wędliny swojskie, necówka, deska serów z winogronami, sałatka włoska z rukolą, mozzarellą 

i pomidorami, brokuły z sosem jogurtowo- czosnkowym, tymbaliki wieprzowe, śledzik w 

śmietanie,  koreczki rodzajowe – z kabanosem, oliwkami i pomidorkami koktajlowymi, jajka 

faszerowane, pieczywo 
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Zimna płyta zestaw II: 37,00 zł 

Wędliny swojskie, necówka, karczek pieczony, deska serów z winogronami, sałatka bawarska 

z boczkiem i czerwoną cebulą, sałatka nicejska z jajkiem i tuńczykiem, kolorowe kanapeczki 

na bagietce, pasztet pieczony, jajka w sosie tatarskim, tortilla z serkiem śmietankowym, sałatą 

i warzywami, domowy smalec, ogórki kiszone, pieczywo 

 

Zimna płyta zestaw III: 42,00 zł 

Wędlin swojskie, necówka, schab po sztygarsku, deska serów z winogronami, sałatka z 

suszonymi pomidorami i słonecznikiem, sałatka Cesar z grillowanym kurczakiem, kolorowe 

kanapeczki ze śledziem, szynką i kolorowymi warzywami, galaretka wieprzowa z cebulką, 

tatar wołowy z grzankami czosnkowymi, koreczki z serem, szynką oliwkami i pomidorkami 

koktajlowymi, roladka szpinakowa z łososiem, jajka z kawiorem, pieczywo 

 

Ciepła kolacja serwowana(propozycje – możliwość wyboru innego dania z karty): 

 Barszcz z krokietem …. 15,00zł 

 Żurek w chlebie … 19,00zł  

 Strogonow z pieczywem ….22,00zł 

 Gulasz z knedlem….25,00zł 

 Żeberko z ziemniakami opiekanymi i kapustą zasmażaną ….35,00zł 

 Łosoś na miksie sałat z kolorowym  ryżem ….35,00zł 

 Polędwiczki otulone boczkiem, puree selerowe, mi sałat z vinegrette…. .32,00zł 

 Szaszłyk wieprzowy z grillowanymi warzywami i ziemniakami opiekanymi …..29,00zł 

Ciepła kolacja w formie bufetu szwedzkiego – min 12 osób 

 Kolacja ciepła bufet szwedzki 45,00zł/osoba 

barszcz z krokietem, gulasz wieprzowy, fileciki z kurczaka panierowane z sosem 

czosnkowym, żeberka pieczone, kapusta zasmażana, pieczywo 

 Kolacja ciepła bufet szwedzki 49,00zł/osoba 

Ogniste mięso z plackiem, barszcz czerwony, paszteciki z mięsem, golonko 

faszerowane, ziemniaczki opiekane, kapusta zasmażana, polędwiczki otulone 

boczkiem, puree z boczkiem i cebulką 

 Kolacja ciepła bufet szwedzki 55,00zł/osoba 

Golonko z pieca, żeberka pieczone, szaszłyki wieprzowe, ziemniaki opiekane, warzywa 

z grilla, mix pierogów ze skwarkami, boczek rolowany, barszcz czysty 

Dodatkowe informacje: 

  Zimna płyta podawana jest na stołach lub w formie bufetu szwedzkiego, cennik 
obowiązuje dla zmówień łącznie z menu obiadowym  

 Napoje w dzbankach woda/soki bez ograniczeń dodatkowo 10zł/osoba  

  Alkohol – wódka Wyborowa 35,00zł/butelka,  

  wino -10% rabatu  

 Wymagany jest zadatek w wys. 30% wartości do tygodnia od uzgodnienia rezerwacji 

 ilość porcji mięs to 2 szt/osoba , jedna porcja to ok. 120-150g 

 

 

 

Kontakt: Natalia Padło, Tel. 501-260-695, biuro@dworek-cieszynski.pl 


